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Za cznik 4 do „Wspólnotowego przewodnika dobrej praktyki 
produkcji bezpiecznych materia ów paszowych”: 
Bran owy dokument referencyjny organizacji FEDIOL 

 

a) Wst p  
Cz onkowie organizacji FEDIOL poddaj  t oczeniu ponad 30 milionów ton nasion 
oleistych rocznie, produkuj  9 milionów ton olejów ro linnych oraz poddaj  
dalszemu przerobowi 4 mln ton olejów importowanych. Cz onkowie FEDIOL 
produkuj  tak e 20 milionów ton ró nego rodzaju rut, odgrywaj c niezmiernie 
wa n  rol  w UE, b d cej najwi kszym wiatowym rynkiem zbytu dla pasz 
bia kowych, których spo ycie si ga tutaj 51 mln ton. Wi cej danych 
statystycznych na ten temat dost pnych jest na stronie 
http://www.fediol.be/2/index.php.  
W ca ej Europie znajduje si  oko o 150 przedsi biorstw zajmuj cych si  
przetwórstwem nasion oleistych i produkcj  olejów i t uszczów ro linnych, które 
w sumie zatrudniaj  oko o 20 tys. osób.  
 
Unijna bran a olejarska oraz rut bia kowych zajmuje si  przetwórstwem ró nego 
rodzaju nasion oleistych, owoców oraz orzechów w celu produkcji olejów 
ro linnych – przeznaczonych do spo ycia przez ludzi oraz zwierz ta, jak równie  
dla potrzeb technicznych – oraz w celu produkcji rut oleistych stosowanych jako 
bogate w bia ko pasze. Przedsi biorstwa przetwórstwa nasion oleistych 
wyposa one s  zazwyczaj w zak ady rafinacyjne, które produkuj  t uszcze 
stosowane w ywno ci, paszach oraz w celach technicznych. Sekcje b oraz c 
niniejszego dokumentu zawieraj  bardziej szczegó owe informacje dotycz ce 
materia ów paszowych produkowanych przez bran  i stosowanych przez ni  
procesów produkcyjnych.  
 
W celu wsparcia przedsi biorstw w ich d eniu do wytwarzania bezpiecznych 
produktów organizacja FEDIOL przeprowadzi a ocen  ryzyka w a cuchach 
materia ów paszowych otrzymywanych z najistotniejszych ro lin uprawnych 
przetwarzanych przez podmioty sektora (patrz równie  sekcja d). Analizy te 
stanowi  narz dzie pomagaj ce przedsi biorstwom zajmuj cym si  t oczeniem 
nasion oleistych oraz rafinacj  oleju w ocenie ich w asnych systemów zarz dzania 
bezpiecze stwem pasz. Wspieraj  one równie  przedsi biorstwa w dialogu 
z odbiorcami, dostawcami i innymi zainteresowanymi stronami na temat kontroli 
a cuchów produkcyjnych, pomagaj c w ten sposób zwi kszy  bezpiecze stwo 
ca ego a cucha paszowego. FEDIOL pragnie podkre li , i  to na 
przedsi biorstwach spoczywa g ówna odpowiedzialno  w kwestii produkcji 
bezpiecznych pasz, a przedstawione w dokumencie oceny ryzyka w aden sposób 
nie zast puj  tej odpowiedzialno ci. Metody oceny ryzyka zawieraj ce rodki 
kontrolne stanowi  pog bienie koncepcji programów warunków wst pnych 
(PWW) wspomnianych w rozdziale 5 „Wspólnotowego przewodnika…” 
towarzysz cego temu dokumentowi.  
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b) Wykaz materia ów paszowych 
Nasiona rzepaku, soi, s onecznika, surowy olej palmowy, surowy olej z nasion 
palmowych oraz surowy olej kokosowy stanowi  najwa niejsze surowce 
przetwarzane przez sektor olejarski oraz rut bia kowych.  
 
Proces t oczenia wymienionych wy ej nasion oleistych prowadzi do uzyskania 
nast puj cych materia ów paszowych: 

• wyt oków (z nasion rzepaku); 
• ruty sojowej, s onecznikowej oraz rzepakowej; 
• usek z nasion soi oraz s onecznika; 
• olejów ro linnych (odgumowane surowe oleje sojowe, rzepakowe, 

s onecznikowe).  
Nasiona soi i s onecznika mog  zosta  ob uszczone, w rezultacie czego powsta a 
ruta b dzie posiada  nisk  zawarto  w ókien i wysok  zawarto  bia ka ( ruta 

niskobia kowa a ruta wysokobia kowa). 
 
Rafinacja olejów prowadzi do powstania nast puj cych produktów: 

• rafinowane oleje ro linne (rafinowany olej sojowy, rzepakowy, 
s onecznikowy, palmowy, z ziaren palmowych i kokosowy); 

• kwasy t uszczowe z oleju sojowego, rzepakowego, s onecznikowego, 
palmowego, z ziaren palmowych i kokosowego; 

• destylaty kwasów t uszczowych oleju sojowego, rzepakowego 
i s onecznikowego.  

 
Dalsze przetwarzanie olejów prowadzi do otrzymania: 

• olejów uwodornionych; 
• olejów estryfikowanych wewn trznie; 
• czystych kwasów t uszczowych; 
• frakcjonowanych olejów i t uszczów ro linnych (oleiny i stearyny); 
• gliceryny. 
  

Bran a olejarska zajmuje si  równie  przetwórstwem nasion lnu, nasion sezamu, 
zarodków kukurydzianych oraz nasion maku, jak równie  przetwórstwem oleju 
z nasion mas osza, orzechów illipe, krokoszu barwierskiego oraz orzechów 
ziemnych.  
 
c) Opis g ównych procesów 
 
1) T OCZENIE NASION OLEISTYCH 

 
1.1. Czyszczenie, suszenie i przygotowanie nasion i ziaren 
Pierwszy etap produkcji polega na oczyszczeniu i osuszeniu nasion. Cia a obce 
(np. kamienie, kawa ki szk a lub metalu) zostaj  odseparowane przy pomocy 
systemu odsiewaczy i wychwytywaczy magnetycznych oraz usuni te z a cucha 
paszowego.  
Podczas procesu suszenia nale y unika  kontaktu surowca z gazami spalinowymi, 
chyba e w procesie stosowany jest gaz ziemny.  
Proces przygotowania nasion przed przyst pieniem do etapu ekstrakcji zale y od 
rodzaju nasiona oraz wymaganej jako ci uzyskanej ruty.  
Po zako czeniu procesu czyszczenia niektóre nasiona oleiste, np. nasiona soi lub 
s onecznika, mo na podda  ob uszczeniu. W rezultacie ob uszczenia ruta zawiera 
mniej surowych w ókien i – co za tym idzie – wi cej bia ka. uski nasion soi 
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w formie istniej cej lub w postaci granulatu równie  mog  zosta  u yte do 
produkcji paszy. 
 
1.2. Rozgniatanie i ogrzewanie 
Nasiona o wysokiej zawarto ci oleju, takie jak nasiona rzepaku oraz s onecznika, 
s  zazwyczaj poddawane procesowi mechanicznego wyciskania w prasie 
rubowej po uprzednim podgrzaniu w po rednio ogrzewanych kondycjonerach. 

Otrzymany w ten sposób makuch zawiera do 18% oleju i zostaje poddany dalszej 
obróbce w ekstraktorze. W niektórych przypadkach makuch mo e zosta  
poddany g bokiemu t oczeniu. W wyniku tego procesu zawarto  oleju spada 
poni ej 10%, a otrzymany w ten sposób wyt ok mo e zosta  sprzedany 
z przeznaczeniem na pasz . Nasiona soi, w których zawarto  oleju jest 
stosunkowo niska, s  poddawane obróbce termicznej, mechaniczne rozdrabniane 
i trafiaj  do dalszej ekstrakcji jako surowiec lub p atki.  
Czasami surowiec poddawany jest t oczeniu bez uprzedniego ogrzewania; tego 
rodzaju oleje okre lane s  terminem „oleje t oczone na zimno”. Poniewa  
t oczenie na zimno nie jest w stanie wydoby  ca ej zawarto ci oleju z nasion, 
metoda ta stosowana jest tyko w produkcji kilku specjalnych olejów jadalnych, 
np. oleju z oliwek.  
 
1.3. Ekstrakcja przy u yciu rozpuszczalnika 
Metoda ta ma na celu oddzielenie oleju od nasion. Po wst pnej obróbce nasiona 
poddawane s  procesowi wielostopniowej ekstrakcji przeciwpr dowej 
z zastosowaniem rozpuszczalnika, do momentu a  pozosta a w nasionach 
zawarto  oleju nie zostanie zredukowana do mo liwie najni szego poziomu. 
Najcz ciej stosowanym rozpuszczalnikiem jest heksan.  
Miscela, czyli mieszanina oleju i rozpuszczalnika, poddawana jest procesowi 
destylacji, który prowadzi do uzyskania dwóch sk adników, tj. oleju 
i rozpuszczalnika. Po oddzieleniu od oleju rozpuszczalnik zostaje zawrócony do 
procesu ekstrakcji.    
 
1.4. Usuwanie rozpuszczalnika oraz toastowanie 
Zawieraj ca heksan ruta poddawana jest dalszej obróbce w toasterze przy 
pomocy po redniego ogrzewania i pary. Proces usuwania rozpuszczalnika 
poprzez toastowanie s u y trzem g ównym celom. Po pierwsze, s u y oddzieleniu 
rozpuszczalnika od ruty. Po drugie, ma na celu zwi kszenie warto ci od ywczych 
ruty, np. poprzez redukcj  poziomu glukozynolanów lub inhibitorów trypsyny. 

Po trzecie, ma na celu minimalizacj  ryzyka zanieczyszczenia biologicznego.  
 
1.5. Suszenie, ch odzenie, sk adowanie 
W celu otrzymania stabilnego oraz nadaj cego si  do transportu i sk adowania 
materia u paszowego ruta poddawana jest najpierw procesowi suszenia, 
a nast pnie procesowi ch odzenia. Zazwyczaj ruty oleiste przechowywane s  
w silosach. Obecnie ruta pakowana jest w worki tylko w wyj tkowych 
przypadkach. W celu unikni cia przywierania ruty do cian silosu cz sto 
dodawany jest do niej rodek przeciwzbrylaj cy (np. minera y ilaste). Jest to 
szczególnie konieczne w przypadku silosów o znacznej wysoko ci. Nale y 
stosowa  rodki przeciwzbrylaj ce dopuszczone do tego celu przez przepisy dot. 
bezpiecze stwa pasz.  
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2) RAFINACJA 
Surowy olej otrzymany przy pomocy t oczenia i/lub ekstrakcji jest czasami 
bezpo rednio wykorzystywany w przemy le spo ywczym i paszowym. Niemniej 
jednak w wi kszo ci przypadków surowe oleje poddaje si  wieloetapowej 
rafinacji.  
Oleje surowe mog  zawiera  substancje oraz sk adniki ladowe, których 
obecno  jest niepo dana ze wzgl du na smak, stabilno , wygl d oraz zapach 
oleju oraz które mog  niekorzystnie wp ywa  na dalszy proces produkcji. 
Sk adniki te obejmuj  pozosta o ci nasion, fosfatydy, w glowodany, bia ka oraz 
ladowe ilo ci metali, barwników, wosku, produkty utleniania kwasów 

t uszczowych, wielopier cieniowe w glowodory aromatyczne oraz pozosta o ci 
pestycydów.   
Zgodnie z wewn trznymi specyfikacjami sporz dzonymi przez bran  
przetwórstwa olejów i t uszczów, oleje surowe powinny spe nia  okre lone 
wymagania jako ciowe. W istocie najwa niejszym celem w procesie rafinacji jest 
upewnienie si , i  ca kowicie rafinowany olej nadaje si  do spo ycia przez ludzi.   
Celem rafinacji olejów i t uszczów jadalnych jest usuni cie wolnych kwasów 
t uszczowych i innych substancji bez uszczerbku dla warto ci od ywczej, jako ci 
oraz stabilno ci produktu ko cowego. Procesy rafinacji chemicznej/alkalicznej 
oraz fizycznej sk adaj  si  z podobnych etapów, jednak ró ni  si  mi dzy sob  
sposobem usuwania wolnych kwasów t uszczowych z produktu (patrz poni ej).  
 
2.1. Odgumowanie/odszlamianie 
Surowe oleje zawieraj ce stosunkowo wysoki poziom fosfatydów mo na podda  
przed rafinacj  procesowi odgumowania w celu usuni cia wi kszo ci tych 
sk adników fosfolipidowych. Podczas procesu odszlamiania surowy olej traktuje 
si  niewielk  ilo ci  wody oraz kwasów w celu hydratacji fosfatydów, a nast pnie 
ich oddzielenia poprzez odwirowanie. Po procesie odgumowania surowy olej 
poddawany jest procesowi suszenia. Proces odgumowania najcz ciej stosowany 
jest w przypadku oleju sojowego. Uzyskany szlam lecytynowy (surowe lecytyny) 
mo na doda  do ruty.  
 
2.2. Odkwaszanie (neutralizacja) 
Neutralizacja alkaliczna pozwala zredukowa  poziom nast puj cych sk adników: 
wolnych kwasów t uszczowych, produktów utleniania wolnych kwasów 
t uszczowych, pozosta o ci bia ek, w glowodanów, ilo ci ladowych metali i cz ci 
barwników.  
Olej traktowany jest roztworem alkalicznym (soda kaustyczna), który reaguje 
z wolnymi kwasami t uszczowymi obecnymi w produkcie, zmieniaj c je w sole 
kwasów t uszczowych (myd o). Powsta a mieszanina umo liwia oddzielenie 
wolnej od kwasów t uszczowych warstwy oleju, która unosi si  na powierzchni, 
od warstwy soli, roztworu alkalicznego i innych substancji, która jest odci gana. 
Przed przeprowadzeniem bielenia i dezodoryzacji olej poddawany jest procesowi 
mycia w celu usuni cia soli, roztworu alkalicznego i innych substancji. 
Dolna warstwa soli i innych substancji, które s  usuwane z oleju, posiada form  
materia u sta ego wymieszanego z wod . Jej znaczn  cz  stanowi  sole 
kwasów t uszczowych, które mo na doda  do ruty (przed toastowaniem, 
zazwyczaj na poziomie 1,5% zawarto ci w rucie), sprzeda  przedsi biorstwom 
produkuj cym myd o lub podda  dzia aniu kwasu siarkowego w celu wytr cenia 
kwasów t uszczowych. Kwasy te mo na wykorzysta  w produkcji paszy, myd a 
lub wiec. Neutralizacja jako sposób na usuni cie wolnych kwasów t uszczowych 
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stanowi unikalny etap rafinacji chemicznej i nie wchodzi w sk ad procesu rafinacji 
fizycznej. 
 
2.3. Winteryzacja 
Winteryzacja jest procesem polegaj cym na usuni ciu z oleju skrystalizowanego 
wosku w procesie filtracji w celu unikni cia zm tnienia frakcji p ynnej w ni szych 
temperaturach. Materia em wspomagaj cym filtrowanie jest zazwyczaj ziemia 
okrzemkowa, biogeniczny minera  osadowy, z którego przy pomocy obróbki 
cieplnej usuni te zosta y sk adniki organiczne. Powsta y na skutek filtracji osad 
pofiltracyjny zawiera olej, wosk oraz materia  wspomagaj cy filtrowanie. Osad 
pofiltracyjny mo na zawróci  do toastera i doda  do ruty (w zak adach 
zajmuj cych si  zarówno t oczeniem nasion, jak i rafinacj  oleju) lub sprzeda  
w niezmienionej formie jako materia  paszowy (podmioty zajmuj ce si  jedynie 
rafinacj ). Termin „winteryzacja” wprowadzono wiele lat temu, kiedy olej 
z nasion bawe ny poddawano dzia aniu zimowych temperatur w celu 
przeprowadzenia tego procesu. Procesy winteryzacji wykorzystuj ce temperatur  
w celu kontrolowania krystalizacji stosowane s  w przetwórstwie oleju 
s onecznikowego i kukurydzianego. Podobny proces, okre lany mianem 
odwoskowania, stosowany jest w celu oczyszczania olejów zawieraj cych 
ladowe ilo ci elementów zm tniaj cych.   

 
2.4. Bielenie 
Proces bielenia, zwany te  procesem odbarwiania to procedura maj ca na celu 
redukcj  obecno ci barwników, takich jak karotenoidy i chlorofil, oraz dalsze 
usuni cie pozosta o ci fosfatydów, myde , ladowych ilo ci metali, produktów 
utleniania oraz bia ek, poniewa  obecno  tych sk adników ladowych ujemnie 
wp ywa na dalszy proces przetwarzania. Sk adniki te maj  niekorzystny wp yw na 
jako  produktu ko cowego i s  usuwane w procesie adsorpcji z zastosowaniem 
aktywnej gliny i krzemionki. W zak adach zajmuj cych si  zarówno t oczeniem, 
jak i rafinacj  u ywana ziemia biel ca jest dodawana z powrotem do ruty. 
Ziemia biel ca z zak adów zajmuj cych si  jedynie rafinacj  i/lub utwardzaniem, 
która mo e zawiera  nikiel, zostaje usuni ta z procesu produkcyjnego i poddana 
utylizacji przez odpowiednie podmioty spoza bran y paszowej. W przypadku 
obecno ci ci kich wielopier cieniowych w glowodorów aromatycznych, w celu 
ich usuni cia stosuje si  w giel aktywny. Ilo  u ytych rodków adsorpcyjnych 
nale y dostosowa  tak, aby skutecznie usun  dane substancje. Ziemia biel ca 
zawieraj ca te substancje powinna zosta  oddzielona poprzez filtracj  
i odpowiednio zutylizowana przez przedsi biorstwa spoza sektora paszowego.  
 
2.5. Dezodoryzacja 
Dezodoryzacja to proces destylacji pró niowej z u yciem strumienia pary 
usuwaj cy sk adniki lotne, które nadaj  olejom i t uszczom niepo dany smak, 
kolor i zapach. Proces ten jest mo liwy dzi ki du ym ró nicom w lotno ci 
pomi dzy tymi niepo danymi substancjami a trójglicerydami. 
W przypadku gdy wcze niej nie przeprowadzono rafinacji chemicznej, celem 
dezodoryzacji jest zmniejszenie poziomu wolnych kwasów t uszczowych oraz 
usuni cie niepo danego zapachu, smaku oraz lotnych sk adników, takich jak 
pestycydy i lekkie wielopier cieniowe w glowodory aromatyczne, przy pomocy 
czynnika odp dzaj cego. Staranne przeprowadzenie tego procesu poprawia 
równie  stabilno  oraz kolor oleju, zachowuj c jego warto ci od ywcze.  
W zale no ci od czasu przebywania w rodku dezodoruj cym, proces odbywa si  
w warunkach pró niowych (0,5–8 mbarów) oraz w temperaturze 180°–270°C, 
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przy wykorzystaniu czynnika odp dzaj cego, takiego jak np. para wodna lub azot, 
poniewa  substancje odpowiedzialne za niepo dany zapach lub smak wyst puj  
zazwyczaj w stanie lotnym. Warunki procesu s  odpowiednio modyfikowane 
w ramach wy ej wymienionych przedzia ów, tak aby zapewni  usuni cie 
konkretnych substancji. Na tym etapie odbywa si  równie  proces dalszego 
usuwania bia ek. 
Staranne przeprowadzenie wy ej opisanych czterech etapów wytwarzania nadaje 
olejom rafinowanym odpowiednie w a ciwo ci organoleptyczne oraz 
fizykochemiczne. Osi gni ty stopie  redukcji poziomu bia ek w oleju jest 
niezmiernie wa ny z punktu widzenia eliminacji w a ciwo ci alergennych 
produktu.  
 
3) MODYFIKACJE OLEJÓW I T USZCZÓW 
 
3.1. Uwodornianie 
Uwodornianie jest procesem polegaj cym na bezpo rednim dodaniu wodoru do 
miejsc nienasycenia w kwasach t uszczowych. Celem procesu uwodorniania jest 
otrzymanie olejów i t uszczów o konkretnych profilach topnienia lub stabilno ci 
oksydacyjnej poprzez wysycenie nienasyconych wi za  podwójnych 
wyst puj cych w oleju. Poniewa  proces uwodornienia powoduje przekszta cenie 
trójglicerydów nienasyconych w trójglicerydy nasycone, w rezultacie dochodzi do 
zmiany konsystencji oleju z ciek ej na pó sta , co poprawia jego u yteczno  
w niektórych zastosowaniach spo ywczych.  
W procesie uwodorniania olej reaguje z wodorem w obecno ci ciep a 
i katalizatorów metalicznych, np. niklu. Olej poddawany procesowi uwodorniania 
powinien by  czysty, poniewa  potencjalne nieczysto ci mog  reagowa  
z katalizatorem podczas procesu. W celu spe nienia minimalnych wymaga  
jako ciowych przed procesem uwodornienia olej nale y podda  procesowi 
neutralizacji oraz bielenia, cho  niektórzy producenci przeprowadzaj  proces 
uwodornienia dopiero po poddaniu oleju pe nemu procesowi rafinacji. 
 
3.2. Przeestryfikowanie 
Popraw  profilu topnienia systemu oleju/t uszczu mo na równie  otrzyma , 
stosuj c proces przeestryfikowania, który polega na wzajemnej wymianie 
kwasów t uszczowych z ró nych t uszczów/olejów na szkielecie glicerolu. 
Wyró nia si  dwa rodzaje procesu przeestryfikowania, tzn. przeestryfikowanie 
chemiczne oraz enzymatyczne. Przeestryfikowanie chemiczne odbywa si  
w obecno ci katalizatorów, takich jak np. metanolan sodu, i prowadzi do 
niekierowanych lub przypadkowych zmian pozycji kwasów t uszczowych. 
Przeestryfikowanie wykorzystuj ce unieruchomione lipazy jest procesem cz ciej 
stosowanym w bran y olejarskiej, gdy  pozwala na kierowan  modyfikacj  
pozycji kwasów t uszczowych w trójglicerydach. 
Po zako czeniu procesu uwodorniania lub przeestryfikowania otrzymany produkt 
poddawany jest bieleniu (je li jest to konieczne) i (ponownej) dezodoryzacji.  
 
3.3. Frakcjonowanie 
Proces frakcjonowania sk ada si  z fazy krystalizacji prowadzonej w warunkach 
kontrolowanych i polegaj cej na usuni ciu frakcji sta ych oraz fazy rozdzia u 
z u yciem rozpuszczalników b d  frakcjonowaniem na sucho. Frakcjonowanie na 
sucho obejmuje zarówno techniki winteryzacji, jak i prasowania i jest najcz ciej 
stosowan  form  frakcjonowania. Wykorzystuje ono ró nice w punktach 
topnienia i rozpuszczalno ci glicerydów w celu oddzielenia frakcji oleju.  
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3.4. Prasowanie jest procesem frakcjonowania czasami wykorzystywanym 
w celu oddzielenia p ynnego oleju od t uszczu w formie sta ej. Proces polega na 
wygniataniu oleju z frakcji sta ej przy pomocy prasy hydraulicznej lub filtracji 
pró niowej. Proces ten wykorzystywany jest w przemy le podczas produkcji 
twardych margaryn i t uszczów specjalistycznych z oleju palmowego lub oleju 
z nasion palmowych.  
 
Poni sze diagramy przedstawiaj  przep yw g ównych procesów stosowanych 
podczas: 

• t oczenia; 
• rafinacji; 
• dalszych procesów produkcyjnych. 

 
W schematach uwzgl dniono poszczególne materia y paszowe. Jednak e takie 
produkty spo ywcze jak lecytyny i oleje rafinowane nie zosta y uwzgl dnione 
w poni szych diagramach, mimo e mog  by  one równie  stosowane 
w produkcji pasz.  
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Diagram przep ywu procesu t oczenia nasion oleistych 
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Diagram przep ywu procesu rafinacji 
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Diagram przep ywu dalszych procesów przetwórczych  
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d) Oceny ryzyka 
 
1. Przeprowadzona przez organizacj  FEDIOL ocena ryzyka 

zagra aj cego bezpiecze stwu a cuchów paszowych obejmuje 
nast puj ce ro liny uprawne:  
• nasiona soi; 
• nasiona rzepaku; 
• nasiona s onecznika; 
• owoce i nasiona palmy oleistej;  
• orzechy kokosowe. 
 

2. Organizacja FEDIOL przeprowadzi a ocen  ryzyka zagra aj cego 
bezpiecze stwu w a cuchach paszowych w okre lony poni ej sposób: 
 
2.1. Dla ka dej oleistej ro liny uprawnej organizacja FEDIOL stworzy a 

diagram przep ywu obejmuj cy nast puj ce ogniwa a cucha: hodowla 
nasion/owoców, sk adowanie i transport zebranych nasion lub owoców 
oleistych, przetwórstwo zebranych nasion i owoców oleistych 
z przeznaczeniem na ró nego rodzaju oleje i bogate w bia ko produkty 
oraz sk adowanie i ko cowy transport tych produktów do zak adów 
sektora paszowego.  

 
2.2. Dla ka dego elementu a cucha organizacja FEDIOL opisa a zagro enia 

zwi zane z bezpiecze stwem paszy, których pojawienia si  mo na 
w sposób rozs dnie uzasadniony oczekiwa  w tym miejscu a cucha, 
je li nie zostan  wdro one adne rodki zapewniaj ce bezpiecze stwo. 
Zagro enia mog  przyjmowa  posta  czynników biologicznych (B), 
chemicznych (C) lub fizycznych (F) wyst puj cych w samym produkcie 
lub stanowi cych jego cech , co powoduje, i  produkt ten jest szkodliwy 
dla zdrowia ludzi lub zwierz t.  

 
2.3. W przypadku ogniw a cucha, które obejmuj  dzia alno  rolnicz , tak  

jak uprawa ro lin, transport i sk adowanie zebranych nasion i owoców 
oleistych, suszenie nasion oleistych oraz rozdrabnianie owoców oleistych, 
odpowiedzialno  za kontrol  zagro e  spoczywa na podmiocie 
operuj cym w tej cz ci a cucha. W zwi zku z tym niniejsza analiza 
identyfikuje rodzaje ryzyka mog ce wyst pi  w tej cz ci a cucha, 
jednak e nie s  one poddawane dalszej ocenie uwzgl dniaj cej 
prawdopodobie stwo wyst powania oraz poziom zagro enia. Niemniej 
jednak zagro enia zidentyfikowane w przeprowadzonej przez 
organizacj  FEDIOL analizie pomog  podmiotom lokalnym podj  
odpowiednie rodki. Cz onkowie FEDIOL powinni dokona  weryfikacji 
tych zagro e , je li operuj  w tych a cuchach. rodki kontroli 
dotycz ce tych zagro e  mo na ostatecznie wdro y  na poziomie 
t oczenia i rafinacji.  

 
2.4. Dla ogniw a cucha, które bezpo rednio odnosz  si  do dzia alno ci 

gospodarczej cz onków FEDIOL, czyli do t oczenia nasion oleistych 
i rafinacji oleju oraz do sk adowania i transportu uzyskanych produktów, 
organizacja FEDIOL okre li a poziomy ryzyka dla ka dego zagro enia 
w opisany poni ej sposób:   

 



   

 13 

2.4.1. Korzystaj c z do wiadczenia ekspertów, okre lono 
prawdopodobie stwo pojawienia si  zagro enia, klasyfikuj c je 
jako bardzo niskie, niskie, rednie lub wysokie. Poszczególne 
kategorie prawdopodobie stwa wyst pienia zagro enia poddano 
kwantyfikacji w nast puj cy sposób: 
• bardzo niskie: zagro enie nigdy nie wyst pi o, lecz mimo to 

istnieje mo liwo  jego pojawienia si ; 
• niskie: zagro enie mo e wyst pi  raz na 5 lat; 
• rednie: zagro enie mo e wyst pi  raz na rok; 
• wysokie: zagro enie mo e wyst pi  cz ciej ni  raz w roku.   

 
2.4.2. Okre lono poziom zagro enia, który powinien odnosi  si  do 

ryzyka, jaki dana cz steczka/substancja stwarza dla zdrowia ludzi 
lub zwierz t. Poziomy zagro enia mo na uszeregowa  
nast puj co: 
• niski: niewielkie obra enia, choroby niezagra aj ce zdrowiu; 
• redni: powa ne obra enia lub choroby wyst puj ce 

natychmiast lub pojawiaj ce si  stopniowo w d u szym 
okresie; 

• wysoki: miertelne obra enia lub choroby wyst puj ce 
natychmiast lub pojawiaj ce si  stopniowo w d u szym 
okresie.  

 
2.5. Nast pnie dokonano klasyfikacji ryzyka w oparciu o poni sz  tabel : 

 
Poziom zagro enia Niski redni Du y 

Prawdopodobie stwo 
wyst pienia 

   

Bardzo niskie 1 1 2 

Niskie 1 2 3 

rednie 2 3 4 
Du e 3 4 4 

 
2.6. Dokonano uzasadnienia oceny ryzyka. 

 
2.7. Sprawdzono, czy przepisy prawne UE lub normy handlowe, stosowane np. 

przez organizacje FEDIOL lub FOSFA, zawieraj  limity dotycz ce danego 
zagro enia. Je li tak, zosta y one uwzgl dnione w analizie.  

 
2.8. Sformu owano rodki kontrolne w oparciu o poni sz  tabel : 

 
Kategoria ryzyka Dzia anie 
1 Brak konieczno ci wdro enia rodków kontrolnych 

2 rodki kontrolne nie s  potrzebne, ale nale y regularnie 
sprawdza , czy ich zastosowanie nie jest konieczne  

3 Ryzyko nale y kontrolowa , stosuj c rodki, które mo na 
podda  ogólnej weryfikacji, np. rodki w ramach dobrych 
praktyk operacyjnych (programy warunków wst pnych lub 
PWW)  

4 Ryzyko nale y kontrolowa  przy pomocy rodka specjalnie 
opracowanego dla kontroli danego ryzyka (KPK) 
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2.9. Proces pakowania produktów nie zosta  poddany ocenie ryzyka 
wyst puj cego w a cuchu. Analiza nie obejmuje równie  transportu na 
warunkach ex-works. 

 
3. Ocena ryzyka w a cuchach materia ów paszowych otrzymanych przy 

produkcji oleju sojowego, rzepakowego, s onecznikowego, z owoców/nasion 
palmowych oraz kokosowego zosta a za czona poni ej. Dokumenty te 
dost pne s  równie  na stronie internetowej organizacji FEDIOL 
(www.fediol.be/5/index9.php).  
Jak ju  wspomniano, wszystkie za czone poni ej oceny ryzyka sk adaj  si  

z nast puj cych elementów: 
• diagram przedstawiaj cy ca y a cuch zaopatrzenia, 
• tabele analizuj ce ryzyko na kolejnych etapach a cucha zaopatrzenia, 

czyli podczas uprawy, suszenia, t oczenia, rafinacji, przechowywania oraz 
transportu.  

W celu uzyskania informacji nt. sk adowania i transportu w a cuchach 
obejmuj cych nasiona s onecznika, rzepaku, owoce/nasiona palmy oleistej oraz 
orzechy kokosowe nale y odwo a  si  do tabel analizuj cych te kwestie dla 
a cucha przetwarzania nasion soi. 

 
4. Zagro enia nieistotne z punktu widzenia sektora zosta y 

przeanalizowane przez organizacj  FEDIOL w osobnym dokumencie.  
Przepisy prawne UE mog  okre la  limity zawarto ci niektórych 
kontaminantów w olejach, t uszczach lub produktach bia kowych, cho  
w praktyce nie reprezentuj  one zagro enia dla tych produktów. Te w a nie 
kontaminanty zosta y przeanalizowane w osobnym dokumencie, który 
za czono poni ej. 
 

5. Ka dego roku FEDIOL dokona przegl du opracowanych analiz 
bezpiecze stwa paszy w a cuchach produktów z nasion i owoców 
oleistych. 
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UWAGI DOTYCZ CE WY CZENIA NIEKTÓRYCH KONTAMINANTÓW  
Z PRZEPROWADZONEGO PRZEZ FEDIOL PROCESU OCENY RYZYKA 

W A CUCHU PASZOWYM  
   
Oceny ryzyka w a cuchu paszowym i ywno ciowym opracowane przez 
organizacj  FEDIOL (www.fediol.be/index9.php) pokazuj , w jaki sposób 
kontrolowa  zagro enia, które mog  pojawi  si  w a cuchu produktów 
paszowych i ywno ciowych uzyskanych z przetwórstwa nasion i owoców 
oleistych. Przepisy prawne UE mog  okre la  limity zawarto ci niektórych 
kontaminantów w tych produktach, cho  w praktyce nie reprezentuj  one dla 
nich zagro enia. Lista tego rodzaju kontaminantów zosta a zamieszczona poni ej. 
 

1) A CUCH PRODUKTÓW OTRZYMANYCH Z PRZETWÓRSTWA 
NASION OLEISTYCH  

 
Dioksynopodobne PCB: dioksynopodobne PCB (rozporz dzenie 1881/2006 
i dyrektywa 2002/32) uwa ane s  za substancje stanowi ce bardzo niskie 
ryzyko dla rafinowanych olejów z nasion oleistych, gdy  poziom zawarto ci 
tych zwi zków w tych produktach znajduje si  blisko granicy wykrywalno ci.  
 
Metale ci kie: arszenik, o ów, kadm i rt  (rozporz dzenie 
1881/2006 i dyrektywa 2002/32). Nigdy nie zaobserwowano przypadku 
wyst pienia tych kontaminantów w st eniach przekraczaj cych ustalone 
prawnie limity.  
 
Heksan: dyrektywa Rady 88/344/EWG dotycz ca rozpuszczalników do 
ekstrakcji stosowanych w produkcji rodków spo ywczych i sk adników 
ywno ci reguluje dozwolony poziom heksanu w olejach i t uszczach. Heksan 

obecny jest w oleju surowym, lecz odparowuje podczas procesu rafinacji oleju.  
 
Inne kontaminanty, które zosta y uwzgl dnione w rozporz dzeniu 
1881/2006 i dyrektywie 2002/32, a nie zosta y wymienione powy ej, s  
uwa ane za czynniki, które nie stwarzaj  zagro enia odnosz cego si  do 
a cucha produktów uzyskanych z nasion oleistych wykorzystywanych 
w produkcji ywno ci i paszy.  
 
2) A CUCH PRODUKTÓW OLEJU PALMOWEGO / Z NASION 

PALMOWYCH I OLEJU KOKOSOWEGO 
 
Dioksynopodobne PCB: dioksynopodobne PCB (rozporz dzenie 1881/2006 
i dyrektywa 2002/32) uwa ane s  za substancje stanowi ce bardzo niskie 
ryzyko dla rafinowanych olejów tropikalnych, gdy  poziom zawarto ci tych 
zwi zków w tych produktach znajduje si  blisko granicy wykrywalno ci.  
 
Metale ci kie (rozporz dzenie 1881/2006 i dyrektywa 2002/32). 
Nigdy nie zaobserwowano przypadku wyst pienia tych kontaminantów 
w st eniach przekraczaj cych ustalone prawnie limity.  
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Inne kontaminanty, które zosta y uwzgl dnione w regulacji 
1881/2006 i dyrektywie 2002/32, a nie zosta y wymienione powy ej, 
uwa ane s  za czynniki, które nie stwarzaj  zagro enia odnosz cego si  do 
a cucha produktów otrzymanych z olejów tropikalnych i wykorzystywanych 
w produkcji ywno ci. 
 

* * * 
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PASZA 

Ocena ryzyka dla a cucha ruty sojowej i produktów oleju sojowego 

 

 1. Hodowla nasion soi* 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, 
STANDARDY BRAN OWE I/LUB 

WARUNKI UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Pozosta o ci pestycydów 
przekraczaj  MLP, tzn. 
pozosta o ci herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 
i rodentycydów 
przekraczaj  maksymalne 
limity pozosta o ci. 

C     Kraje eksportuj ce nasiona soi (USA, 
Brazylia, Argentyna i Paragwaj) stosuj  
listy pozytywne dot. pestycydów 

u ywanych podczas uprawy soi, co 
w przypadku niektórych substancji mo e 
by  sprzeczne z unijnymi przepisami dot. 
limitów pozosta o ci pestycydów. 

Regularne monitorowanie poziomu 
pestycydów pozosta ych na nasionach soi 
wykazuje, i  poziom pozosta o ci nie 
przekracza prawnie ustalonych limitów.  

Rozporz dzenie (WE) 
nr 396/2005 zabrania 
wprowadzania do obrotu 

towarów, które nie spe niaj  
wymaga  dot. MLP 
okre lonych w za cznikach.  

  

Fitotoksyny C     W ród nasion soi mog  znajdowa  si  
chwasty. 

Dyrektywa 2002/32/WE 
wprowadza ograniczenia dot. 

maksymalnej zawarto ci 
truj cych nasion chwastów.   

 Jako rodek kontrolny 
rekomendowana jest wizualna 

inspekcja nasion soi.  

* Ocena ryzyka poza UE nie jest obj ta zakresem niniejszego dokumentu. Wi cej informacji dost pnych jest w sekcji d) Analiza ryzyka, par. 2.3. 
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Ocena ryzyka dla a cucha ruty sojowej i produktów oleju sojowego 

 

 2. Suszenie nasion soi na etapie produkcji pierwotnej* 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, STANDARDY 
BRAN OWE I/LUB WARUNKI 

UMOWY 
RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Zanieczyszczenia 

spowodowane suszeniem 

         

- dioksyny C     Spalanie odpadów mo e 

powodowa  formowanie si  
dioksyn. Jak dot d nie 
zdarzy o si  jeszcze, by 
monitorowane przez podmioty 

bran y olejarskiej poziomy 
st enia dioksyn w surowym 
oleju sojowym przekroczy y 
granic  wykrywalno ci. 

Kodeks dobrej praktyki dot. 

zapobiegania i redukcji poziomu 
zanieczyszcze  w produktach 
ywno ciowych i paszach 

spowodowanych wyst powaniem 

dioksyn i dioksynopodobnych 
PCB (Codex CAC/RCP 62-
2006). 

 Dobre Praktyki Wytwarzania 

rekomenduj  stosowanie paliw, 
które nie powoduj  formowania si  
dioksyn, zwi zków 
dioksynopodobnych i innych 

szkodliwych kontaminantów.  

W przypadku ogrzewania 
bezpo redniego nale y stosowa  
odpowiednie palniki. Konieczne jest 

monitorowanie procesu w celu 
upewnienia si , i  suszenie lub 
ogrzewanie nie powoduj  
podwy szenia poziomu dioksyn 

i dioksynopodobnych PCB. 
Stosowanie odpadów w charakterze 
paliwa w procesie suszenia 
bezpo redniego jest zabronione.   

Uzyskane z soi materia y paszowe 
powinny odpowiada  wymaganiom 
dyrektywy 2002/32/WE dot. poziomu 
obecno ci dioksyn 

i dioksynopodobnych PCB. 
 

* Ocena ryzyka poza UE nie jest obj ta zakresem niniejszego dokumentu. Wi cej informacji dost pnych jest w sekcji d) Analiza ryzyka, par. 2.3. 
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Ocena ryzyka dla a cucha ruty sojowej i  produktów oleju sojowego  

 

 3. T oczenie nasion soi (analiza ogólna) 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, 
STANDARDY BRAN OWE I/LUB 

WARUNKI UMOWY 
RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Toksyny ze rodków 
ochrony przed szkodnikami 

C niskie wysoki 3 PWW Zatrute ziarna z otwartych pojemników 
mog  trafi  do a cucha ywno ciowego. 

 Nale y stosowa  program 
zwalczania szkodników 

odpowiedni do wymaga  
a cucha ywno ciowego. 

 

Zwi zki toksyczne 
z heksanu 

C niskie wysoki 3 PWW Heksan stosowany w przemy le mo e 
zawiera  toksyczne substancje. 

Dyrektywa 2009/32/WE 
wyznacza kryteria czysto ci 
dla heksanu stosowanego 
podczas t oczenia nasion 

oleistych.  

Nale y stosowa  heksan 
zatwierdzony do u ytku 
w przemy le spo ywczym. 

 

Oleje hydrauliczne i smary 

ze sprz tu 

C niskie wysoki 3 PWW Oleje hydrauliczne oraz smary mog  

zawiera  toksyczne substancje. 

 Program warunków 

wst pnych powinien 
zapobiega  zanieczyszczeniu 
produktu olejami 
hydraulicznymi i smarami, 

które nie s  zatwierdzone do 
stosowania w przemy le 
spo ywczym, oraz 
minimalizowa  ryzyko 

zanieczyszczenia produktu 
olejami hydraulicznymi 
i smarami dopuszczonymi do 
u ytku w przemy le 

spo ywczym. Program 
wst pny mo e obejmowa  
prowadzenie ewidencji 
zastosowanych ilo ci. 

 

Cia a obce, takie jak kawa ki 
szk a, drewna, metalu itd. 

F rednie redni 3 PWW Mo liwa obecno  cia a obcego.  Nale y wdro y  system 
usuwaj cy cia a obce. 
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Ocena ryzyka dla a cucha ruty sojowej i produktów oleju sojowego 

 

 3.1 Produkcja oleju surowego  

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, 
STANDARDY BRAN OWE I/LUB 

WARUNKI UMOWY 
RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Oleje mineralne 

z nieprawid owo 
dzia aj cego system 
odzysku 

C niskie wysoki 3 PWW Oleje mineralne mog  zawiera  

substancje toksyczne. W interesie 
podmiotu le y odzysk jak najwi kszej 
ilo ci heksanu i – co za tym idzie – 
utrzymanie systemu odzysku w dobrym 

stanie technicznym. 

 W systemie odzysku nale y 

stosowa  olej mineralny 
zatwierdzony do u ycia 
w przemy le spo ywczym. 
Program warunków 

wst pnych powinien 
zapobiega  zanieczyszczeniu 
produktu olejami, które nie s  
zatwierdzone do stosowania 

w przemy le spo ywczym, 
oraz minimalizowa  ryzyko 
zanieczyszczenia produktu 
olejami dopuszczonymi do 

u ytku w przemy le 
spo ywczym. Program 
wst pny mo e obejmowa  
prowadzenie ewidencji 

zastosowanych ilo ci. 

Holenderskie Dobre 

Praktyki Wytwarzania 
przewiduj  limit dla 
zawarto ci 
w glowodorów C (10-

40) na poziomie 400 
mg/kg. 

Pozosta o ci pestycydów 

przekraczaj  MLP, tzn. 
pozosta o ci herbicydów, 
insektycydów, fungicydów 
i rodentycydów 

przekraczaj  maksymalne 
limity pozosta o ci. 

C niskie redni 2  Regularne monitorowanie pestycydów 

pozosta ych na ziarnach soi pokazuje, i  
poziomy pozosta o ci mieszcz  si  
w wyznaczonych limitach prawnych.  

Rozporz dzenie 396/2005 

ustanawia limity dla 
pozosta o ci pestycydów. 
Rozporz dzenie to zezwala 
na zastosowanie wska nika 

transferu zatwierdzonych 
pestycydów do 
przetworzonych produktów 
pod warunkiem zachowania 

bezpiecze stwa w a cuchu 
ywno ciowym.  

  

Pozosta o ci pestycydów 
wymienionych w dyrektywie 
(WE) 2002/32 dot. 
niepo danych substancji 

w paszach 

C bardzo niskie wysoki 2  W otoczeniu mog  znajdowa  si  
zakazane pestycydy, jednak e 
prawdopodobie stwo znalezienia ich 
w surowym oleju sojowym jest bardzo 

niskie. W przypadku nasion soi dozwolone 
jest stosowanie endosulfanu. Dane 
pochodz ce z monitorowania wskazuj , i  
jego pozosta o ci w oleju surowym 

mieszcz  si  w ustalonych prawnie 
limitach. 

Dyrektywa 2002/32/WE 
okre la dozwolone limity 
pozosta o ci w paszach dla 
szeregu pestycydów. 
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Heksan pozosta y w oleju 
surowym po procesie 

odzysku 

C wysokie niski 3 PWW Po ekstrakcji oleju przy pomocy heksanu 
i po procesie odzysku pozosta o ci 

heksanu z oleju, ilo ci ladowe tego 
zwi zku mog  wci  znajdowa  si  
w oleju surowym. 

Ustalony przez organizacj  
FOSFA limit dla punktu 

zap onu wynosi 121°C. 

Nale y stosowa  si  do 
przepisów reguluj cych 

transport, które zawieraj  
surowsze wymogi dot. 
poziomu pozosta o ci 
heksanu, ni  jest to konieczne 

w przypadku bezpiecze stwa 
pasz. 
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Ocena ryzyka dla a cucha ruty sojowej i produktów oleju sojowego 

 

 3.2 Produkcja ruty sojowej 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, 
STANDARDY BRAN OWE I/LUB 

WARUNKI UMOWY 
RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Dioksyny pochodz ce ze 

rodka przeciwzbrylaj cego 

C niskie wysoki 3 PWW rodek przeciwzbrylaj cy jest 

pochodzenia mineralnego i w zwi zku 
z tym mo e zawiera  dioksyny. Dioksyny 
s  truj ce dla ludzi i zwierz t. 

Rozporz dzenie 

2439/1999/WE okre la 
wymagane kryteria jako ci dla 
rodków przeciwzbrylaj cych. 

Nale y zakupi  rodek 

przeciwzbrylaj cy dozwolony 
do stosowania w przemy le 
spo ywczym. 

 

Salmonella B niskie wysoki 3 PWW Salmonella stanowi jedno z wi kszych 
zagro e  w przypadku ska e  
mikrobiologicznych paszy. Bakterie 

salmonelli s  powszechne w rodowisku, 
w zwi zku z tym ka de ogniwo a cucha 
ywno ciowego, pocz wszy od 

wytwórców, a sko czywszy na 

konsumentach, ma do odegrania istotn  
rol , je li chodzi o redukcj  ryzyka 
zatrucia salmonell  w ród ludzi i zwierz t. 
Pasza zwierz ca to jeden 

z potwierdzonych kana ów, przez które 
salmonella mo e dosta  si  do a cucha 
ywno ciowego. 

 

Kodeks post powania 
organizacji FEDIOL 
ws. zwalczania salmonelli 

w t oczniach nasion 
oleistych*. 

Nale y stosowa  PWW 
uwzgl dnione w Kodeksie 
post powania organizacji 

FEDIOL dot. zwalczania 
salmonelli, takie jak 
czyszczenie odpylaczy 
i systemów ch odzenia, 

zapobieganie kondensacji 
pary w liniach produkcyjnych 
i silosach oraz szkolenie 
personelu. 

Wszystkie ogniwa 
a cucha paszowego 
maj  obowi zek 

ograniczy  
wyst powanie 
salmonelli w swoich 
produktach do 

minimum. Unijna bran a 
t oczenia nasion 
oleistych podj a ju  
daleko id ce kroki w tej 

kwestii, wprowadzaj c 
nieobowi zkowe rodki 
prowadz ce do redukcji 
wska ników 

zanieczyszczenia 
produkowanych 
materia ów paszowych. 
Od czasu 

wprowadzenia w 1993 r. 
Kodeksu organizacji 
FEDIOL ws. Dobrych 
Praktyk Wytwarzania 

dla t oczni nasion 
oleistych (zast pionego 
niniejszym 
Przewodnikiem) 

osi gni to w tej 
dziedzinie znaczny 
post p. 

Dioksyny z ziemi biel cej C niskie wysoki 3 PWW Ziemia biel ca jest pochodzenia 
mineralnego i w zwi zku z tym mo e 
zawiera  dioksyny. Dioksyny s  truj ce 

dla ludzi i zwierz t. 

Dyrektywa 2002/32/WE 
ogranicza zawarto  dioksyn 
w materia ach paszowych 

pochodzenia ro linnego do 
0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-
TEQ) oraz ogranicza sum  

Nale y zakupywa  wie  
ziemi  biel c  od dostawców, 
których produkty s  zgodne 

ze specyfikacjami organizacji 
FEDIOL wymienionymi 
w Kodeksie dobrych praktyk 

Ryzyko odnosi si  
jedynie do zak adów 
zajmuj cych si  

zarówno t oczeniem 
nasion, jak i rafinacj  
oleju. 
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dioksyn i dioksynopodobnych 
PCB do 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 
 
Organizacja FEDIOL 
stworzy a Kodeks dobrych 

praktyk dot. warunków 
zakupu wie ej ziemi biel cej 
dla celów rafinacji oleju*, 
w którym zawarto 

maksymalne limity dla 
dioksyn i dioksynopodobnych 
PCB na górnym poziomie 1,5 
ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ). 

organizacji FEDIOL dot. 
warunków zakupu wie ej 

ziemi biel cej w celu rafinacji 
oleju.  

Pozosta o ci heksanu C wysokie niski 3 PWW Pozosta o ci heksanu s  obecne 

w rutach oleistych. 

400 ppm (umowa ADR) Nale y stosowa  si  do 

przepisów reguluj cych 
transport, które zawieraj  
surowsze wymogi dot. 
poziomu pozosta o ci 

heksanu, ni  jest to konieczne 
w przypadku bezpiecze stwa 
pasz. 

 

Jako  wody C/B/F niskie wysoki 3 PWW W produkcji ruty sojowej wykorzystywana 
jest woda. 

Zgodnie z rozporz dzeniem 
183/2005/WE do produkcji 
paszy nale y stosowa  wod  

o odpowiedniej jako ci.  

Nale y stosowa  wod  
o odpowiedniej jako ci. 

 

*http://www.fediol.be/5/index2.php 
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Ocena ryzyka dla a cucha ruty sojowej i produktów oleju sojowego 

 

 3.3 Oddzielanie usek nasion sojowych 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, 
STANDARDY BRAN OWE I/LUB 

WARUNKI UMOWY 
RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Salmonella B niskie wysoki 3 PWW Salmonella stanowi jedno z wi kszych 

zagro e  w przypadku ska e  
mikrobiologicznych paszy. Bakterie 
salmonelli s  powszechne w rodowisku, 
w zwi zku z tym ka de ogniwo a cucha 

ywno ciowego, pocz wszy od 
wytwórców, a sko czywszy na 
konsumentach, ma do odegrania istotn  
rol , je li chodzi o redukcj  ryzyka 

zatrucia salmonell  w ród ludzi i zwierz t. 
Pasza zwierz ca to jeden 
z potwierdzonych kana ów, przez które 
salmonella mo e dosta  si  do a cucha 

ywno ciowego. 
 

Kodeks post powania 

organizacji FEDIOL 
ws. zwalczania salmonelli 
w t oczniach nasion 
oleistych*. 

Nale y stosowa  rodki 

zapobiegawcze wymienione 
w Kodeksie post powania 
organizacji FEDIOL 
ws. zwalczania salmonelli 

w t oczniach nasion 
oleistych*. 

 

*http://www.fediol.be/5/index2.php 
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Ocena ryzyka dla a cucha ruty sojowej i produktów oleju sojowego 

 

 4. Rafinacja  

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, 
STANDARDY BRAN OWE 
I/LUB WARUNKI UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Oleje hydrauliczne i smary 
pochodz ce ze sprz tu 

C niskie wysoki 3 PWW Oleje hydrauliczne oraz smary mog  
zawiera  toksyczne substancje. 

 Program warunków wst pnych 
powinien zapobiega  
zanieczyszczeniu produktu olejami 
hydraulicznymi i smarami, które nie 

s  zatwierdzone do stosowania w 
przemy le spo ywczym, oraz 
minimalizowa  ryzyko 
zanieczyszczenia produktu olejami 

hydraulicznymi i smarami 
dopuszczonymi do u ytku w 
przemy le spo ywczym. Program 
wst pny mo e obejmowa  

prowadzenie ewidencji 
zastosowanych ilo ci. 

Holenderskie Dobre 
Praktyki Wytwarzania 
przewiduj  limit dla 
zawarto ci 

w glowodorów C (10-40) 
w olejach i t uszczach na 
poziomie 400 mg/kg, a w 
kwasach t uszczowych 

(/destylatach) na 
poziomie 3000 mg/kg. 

rodki czyszcz ce 
i preparaty do czyszczenia 
kot ów 

C rednie redni 3 PWW rodki czyszcz ce i para (zawieraj ca 
rodki do czyszczenia kot ów) wchodz  

w kontakt z produktem. 

 rodki czyszcz ce stosowane w 
systemie produkcji nale y po u yciu 
sp uka . Nale y stosowa  rodki 

czyszcz ce i preparaty do 
czyszczenia kot ów nadaj ce si  do 
u ycia w przemy le spo ywczym.  

 

Jako  wody C niskie wysoki 3 PWW Woda jest wykorzystywana w procesie 
rafinacji. 

 Stosowa  wod  zdatn  do picia.  

Pomoce przetwórcze  

(roztwory alkaliczne, kwasy) 

C rednie redni 3 PWW Pomoce przetwórcze wchodz  w kontakt 

z produktem. 

 Pomoce przetwórcze, które 

wchodz  w bezpo redni kontakt z 
produktem, powinny by  
dopuszczone do stosowania w 
ywno ci lub do stosowania w 

przemy le spo ywczym.  

 

Cia a obce  F rednie redni 3 PWW Mo liwa obecno  cia a obcego.  Odfiltrowanie przed za adunkiem.  

Oleje termiczne pochodz ce 
ze sprz tu 

C rednie wysoki 4 KPK Oleje termiczne mog  by  wci  w u yciu 
przez podmioty nienale ce do FEDIOL. 

Zgodnie z Kodeksem 
dobrej praktyki organizacji 
FEDIOL dot. podgrzewania 

olejów jadalnych podczas 
produkcji stosowanie 
olejów termicznych jest 
niedozwolone*. 

W procesie podgrzewania nale y 
wykorzystywa  gor c  wod  lub 
par . W innym przypadku nale y 

wprowadzi  rodek kontrolny 
zapobiegaj cy zanieczyszczeniu 
produktu olejami termicznymi.  

 

*http://www.fediol.be/5/index2.php 
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Ocena ryzyka dla a cucha ruty sojowej i produktów oleju sojowego 

 

 4.1 Produkcja rafinowanego oleju sojowego 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, STANDARDY BRAN OWE 
I/LUB WARUNKI UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Dioksyny z ziemi biel cej C niskie wysoki 3 PWW Ziemia biel ca stanowi potencjalne ród o 
zanieczyszczenia dioksynami podczas 
procesu rafinacji oleju. Niemniej jednak 
ilo  ziemi biel cej u ytej podczas rafinacji 

wynosi jedynie 1-3% w stosunku do ilo ci 
bielonego oleju. 

Dyrektywa 2002/32/WE ogranicza zawarto  
dioksyn w materia ach paszowych 
pochodzenia ro linnego do 0,75 ng/kg (WHO-
PCDD/F-TEQ) oraz ogranicza sum  dioksyn 

i dioksynopodobnych PCB do  
1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 
 
Organizacja FEDIOL stworzy a Kodeks 

dobrych praktyk dot. warunków zakupu 
wie ej ziemi biel cej dla celów rafinacji 

oleju*, w którym zawarto maksymalne limity 
dla dioksyn i dioksynopodobnych PCB na 

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

Nale y zakupywa  
wie  ziemi  biel c  

od dostawców, których 
produkty spe niaj  

specyfikacje zawarte 
w Kodeksie dobrych 
praktyk organizacji 
FEDIOL dot. warunków 

zakupu wie ej ziemi 
biel cej dla celów 
rafinacji oleju. 

 

Pozosta o ci pestycydów 
przekraczaj  MLP, tzn. 
pozosta o ci herbicydów, 
insektycydów, fungicydów 

i rodentycydów 
przekraczaj  maksymalne 
limity pozosta o ci. 

C niskie redni 2  Regularne monitorowanie pestycydów 
pozosta ych na ziarnach soi wskazuje, i  
poziomy pozosta o ci mieszcz  si  
w wyznaczonych limitach prawnych.  

Rozporz dzenie 396/2005 ustanawia limity 
dla pozosta o ci pestycydów. 
Rozporz dzenie to zezwala na zastosowanie 
wska nika transferu zatwierdzonych 

pestycydów do przetworzonych produktów 
pod warunkiem zachowania bezpiecze stwa 
w a cuchu paszowym. 

  

Pozosta o ci pestycydów 
wymienionych w dyrektywie 
(WE) 2002/32 dot. 

niepo danych substancji 
w paszach 

C bardzo niskie wysoki 2  W otoczeniu mog  znajdowa  si  
zakazane pestycydy. Jednak e 
prawdopodobie stwo znalezienia ich 

w surowym oleju sojowym jest bardzo 
niskie. W przypadku nasion soi dozwolone 
jest stosowanie endosulfanu. Dane 
pochodz ce z monitorowania wskazuj , i  

jego pozosta o ci w oleju surowym 
mieszcz  si  w ustalonych prawnie 
limitach. 

Dyrektywa 2002/32/WE wyznacza dozwolone 
limity pozosta o ci w paszach dla szeregu 
pestycydów. 

  

*http://www.fediol.be/5/index2.php 
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Ocena ryzyka dla a cucha ruty sojowej i produktów oleju sojowego 

 

 4.2 

Rafinacja fizyczna: produkcja destylatów kwasów t uszczowych 
oleju sojowego 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, STANDARDY BRAN OWE 
I/LUB WARUNKI UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Ogólne C niskie wysoki 3 PWW  Produkty przeznaczone do ywienia zwierz t 
zawieraj ce niepo dane substancje na 
poziomie wy szym ni  ustalone prawnie limity 
nie mog  by  mieszane w celach rozcie czenia 

z tymi samymi lub innymi produktami 
przeznaczonymi do ywienia zwierz t (dyrektywa 
2002/32/WE). 

Celowe mieszanie 
destylatów oleju 
sojowego z tymi 
samymi lub innymi 

produktami jest 
zabronione. 

 

Dioksyny z ziemi biel cej C niskie wysoki 3 PWW Ziemia biel ca stanowi potencjalne ród o 
zanieczyszczenia dioksynami podczas procesu 

rafinacji oleju. Niemniej jednak ilo  ziemi 
biel cej u ytej podczas rafinacji wynosi jedynie 
1-3% w stosunku do ilo ci bielonego oleju. 

Dyrektywa 2002/32/WE ogranicza zawarto  
dioksyn w materia ach paszowych pochodzenia 

ro linnego do 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) 
oraz ogranicza sum  dioksyn 
i dioksynopodobnych PCB do  
1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

 
Organizacja FEDIOL stworzy a Kodeks dobrych 
praktyk dot. warunków zakupu wie ej ziemi 
biel cej dla celów rafinacji oleju*, w którym 

zawarto maksymalne limity dla dioksyn i 
dioksynopodobnych PCB na górnym poziomie 
1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Nale y zakupywa  
wie  ziemi  biel c  

od dostawców, których 
produkty spe niaj  
specyfikacje zawarte 
w Kodeksie dobrych 

praktyk organizacji 
FEDIOL dot. warunków 
zakupu wie ej ziemi 
biel cej dla celów 

rafinacji oleju. 

 

Pozosta o ci pestycydów 
przekraczaj  MLP, tzn. 

pozosta o ci herbicydów, 
insektycydów, fungicydów 
i rodentycydów przekraczaj  
maksymalne limity 

pozosta o ci. 

C niskie redni 2  Regularne monitorowanie pestycydów 
pozosta ych na ziarnach soi wskazuje, i  

poziomy pozosta o ci mieszcz  si  
w wyznaczonych limitach prawnych.  

Rozporz dzenie 396/2005 ustanawia limity dla 
pozosta o ci pestycydów. Rozporz dzenie to 

zezwala na zastosowanie wska nika transferu 
zatwierdzonych pestycydów do przetworzonych 
produktów pod warunkiem zachowania 
bezpiecze stwa w a cuchu paszowym. 

  

Pozosta o ci pestycydów 
wymienionych w dyrektywie 
(WE) 2002/32 dot. 
niepo danych substancji w 

paszach 

C niskie wysoki 3 PWW W otoczeniu mog  znajdowa  si  zakazane 
pestycydy, jednak prawdopodobie stwo 
znalezienia ich w surowym oleju sojowym jest 
bardzo niskie. W przypadku nasion soi 

dozwolone jest stosowanie endosulfanu. Dane 
pochodz ce z monitorowania wskazuj , i  jego 
pozosta o ci w oleju surowym mieszcz  si  w 
ustalonych prawnie limitach. 

Dyrektywa 2002/32/WE wyznacza dozwolone 
limity pozosta o ci w paszach dla szeregu 
pestycydów. 

Produkty, które nie 
spe niaj  wymaga , nie 
powinny by  stosowane 
w paszach. 

 

*http://www.fediol.be/5/index2.php 



   

 29 

Ocena ryzyka dla a cucha ruty sojowej i produktów oleju sojowego 

 

 4.3 

Rafinacja chemiczna: produkcja (soli) kwasów t uszczowych oleju 
sojowego wolnych od destylatów 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, STANDARDY BRAN OWE 
I/LUB WARUNKI UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Pozosta o ci pestycydów 

przekraczaj  MLP, tzn. 
pozosta o ci herbicydów, 
insektycydów, fungicydów 
i rodentycydów 

przekraczaj  maksymalne 
limity pozosta o ci. 

C niskie redni 2  Regularne monitorowanie pestycydów 

pozosta ych na ziarnach soi wskazuje, i  
poziomy pozosta o ci mieszcz  si  
w wyznaczonych limitach prawnych.  

Rozporz dzenie 396/2005 ustanawia limity 

dla pozosta o ci pestycydów. 
Rozporz dzenie to zezwala na zastosowanie 
wska nika transferu zatwierdzonych 
pestycydów do przetworzonych produktów 

pod warunkiem zachowania bezpiecze stwa 
w a cuchu paszowym. 

  

Pozosta o ci pestycydów 
wymienionych w dyrektywie 
(WE) 2002/32 dot. 
niepo danych substancji 

w paszach 

C bardzo niskie wysoki 2  W otoczeniu mog  znajdowa  si  
zakazane pestycydy, jednak e 
prawdopodobie stwo znalezienia ich 
w surowym oleju sojowym jest bardzo 

niskie. W przypadku nasion soi dozwolone 
jest stosowanie endosulfanu. Dane 
pochodz ce z monitorowania wskazuj , i  
jego pozosta o ci w oleju surowym 

mieszcz  si  w ustalonych prawnie 
limitach. 

Dyrektywa 2002/32/WE wyznacza dozwolone 
limity pozosta o ci w paszach dla szeregu 
pestycydów. 
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Ocena ryzyka dla a cucha ruty sojowej i produktów oleju sojowego 

 

 4.4 Rafinacja chemiczna: produkcja destylatów oleju sojowego 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy 

KPK 
UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, STANDARDY BRAN OWE I/LUB 
WARUNKI UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Ogólne C rednie wysoki 4 KPK  Produkty przeznaczone do ywienia zwierz t 
zawieraj ce niepo dane substancje na poziomie 
wy szym ni  ustalone prawnie limity nie mog  by  
mieszane w celach rozcie czenia z tymi samymi 

lub innymi produktami przeznaczonymi do ywienia 
zwierz t (dyrektywa 2002/32/WE). 

Wed ug organizacji FEDIOL 
destylaty powsta e podczas 
rafinacji chemicznej nie mog  
by  wykorzystywane 

w ywieniu zwierz t. Produkty 
t uszczowe otrzymywane 
podczas rafinacji prowadzonej 
metod  okresow , w której 

etapy rafinacji fizycznej 
i chemicznej odbywaj  si  

cznie przy zastosowaniu 
tego samego sprz tu, mog  

zosta  wykorzystane do 
produkcji paszy pod 
warunkiem istnienia danych 
analitycznych 

potwierdzaj cych zachowanie 
dozwolonych limitów dla 
poziomów dioksyn 
i pozosta o ci pestycydów.  

 

Dioksyny z ziemi biel cej C rednie wysoki 4 KPK Ziemia biel ca stanowi potencjalne 
ród o zanieczyszczenia dioksynami 

podczas procesu rafinacji oleju. 
Podczas rafinacji chemicznej dochodzi 
do koncentracji dioksyn w destylatach. 

Dyrektywa 2002/32/WE ogranicza zawarto  
dioksyn w materia ach paszowych pochodzenia 

ro linnego do 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) i 
ogranicza sum  dioksyn i dioksynopodobnych PCB 
do 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 
 

Organizacja FEDIOL stworzy a Kodeks dobrych 
praktyk dot. warunków zakupu wie ej ziemi 
biel cej dla celów rafinacji oleju*, w którym zawarto 
maksymalne limity dla dioksyn 

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

Nale y zakupywa  wie  
ziemi  biel c  od dostawców, 

których produkty spe niaj  
specyfikacje zawarte 
w Kodeksie dobrych praktyk 
organizacji FEDIOL dot. 

warunków zakupu wie ej 
ziemi biel cej dla celów 
rafinacji oleju. 
 

Wed ug organizacji FEDIOL 
destylaty powsta e podczas 
rafinacji chemicznej nie mog  
by  wykorzystywane 

w ywieniu zwierz t. 

 

Pozosta o ci pestycydów 
przekraczaj  MLP, tzn. 

pozosta o ci herbicydów, 

C rednie redni 3 PWW Regularne monitorowanie pestycydów 
pozosta ych na ziarnach soi wskazuje, 

i  poziomy pozosta o ci mieszcz  si  

Rozporz dzenie 396/2005 ustanawia limity dla 
pozosta o ci pestycydów. Rozporz dzenie to 

zezwala na zastosowanie wska nika transferu 

Patrz wy ej w rubryce 
„Ogólne”. 
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insektycydów, fungicydów i 
rodentycydów przekraczaj  

maksymalne limity 
pozosta o ci. 

w wyznaczonych limitach prawnych. 
Jednak e podczas rafinacji chemicznej 

dochodzi do koncentracji dioksyn 
w destylatach. 

zatwierdzonych pestycydów do przetworzonych 
produktów pod warunkiem zachowania 

bezpiecze stwa w a cuchu paszowym. 

Pozosta o ci pestycydów 
wymienionych w dyrektywie 
(WE) 2002/32 dot. 
niepo danych substancji 

w paszach 

C rednie wysoki 4 KPK W otoczeniu mog  znajdowa  si  
zakazane pestycydy, jednak e 
prawdopodobie stwo znalezienia ich 
w surowym oleju sojowym jest bardzo 

niskie. Podczas rafinacji pewna ilo  
endosulfanu mo e trafi  do destylatu. 

Dyrektywa 2002/32/WE okre la dozwolone limity 
pozosta o ci w paszach dla szeregu pestycydów. 

Patrz wy ej w rubryce “ 
„Ogólne”. 
 
Wed ug organizacji FEDIOL 

destylaty powsta e podczas 
rafinacji chemicznej nie mog  
by  wykorzystywane 
w ywieniu zwierz t. 

 

*http://www.fediol.be/5/index2.php 
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Ocena ryzyka dla a cucha ruty sojowej i produktów oleju sojowego 

 

 A. Sk adowanie i transport nasion oleistych i rut oleistych 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOP

ODO-
BIE STWO  

POZIOM 
ZAGRO ENIA  

KAT. 
RYZYKA 

PWW czy KPK UZASADNIENIE 
PRZEPISY PRAWNE, STANDARDY 

BRAN OWE I/LUB WARUNKI 
UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Toksyny ze rodków 

ochrony przed szkodnikami 

C niskie wysoki 3 PWW Zatrute ziarna z otwartych pojemników mog  

trafi  do a cucha ywno ciowego. 

 Nale y stosowa  program 

zwalczania szkodników 
odpowiedni do wymaga  
a cucha ywno ciowego. 

 

Pozosta o ci pestycydów 
przekraczaj  MLP, tzn. 
pozosta o ci herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 
i rodentycydów 
przekraczaj  maksymalne 
limity pozosta o ci. 

C rednie redni 3 PWW Traktowanie nasion oleistych pestycydami po 
zako czeniu zbiorów stanowi czynnik krytyczny, 
gdy  czas rozk adu pestycydów jest na tym 

etapie ograniczony. Kraje eksportuj ce nasiona 
oleiste stosuj  listy pozytywne dot. u ywanych 
pestycydów, co w przypadku niektórych 
substancji mo e by  sprzeczne z unijnymi 

przepisami dot. limitów pozosta o ci 
pestycydów, szczególnie je li chodzi o nasiona 
mi kkie (np. nasiona s onecznika). 

Rozporz dzenie (WE) 
nr 396/2005 zabrania 
wprowadzania do obrotu 

towarów, które nie spe niaj  
wymaga  dot. MLP ustalonych 
w za cznikach do 
rozporz dzenia. 

Przedsi biorstwa 
zajmuj ce si  transportem 
i sk adowaniem maj  

obowi zek stosowania 
pestycydów w sposób 
prawid owy i prowadzenia 
odpowiedniej dokumentacji 

dot. stosowanych 
pestycydów. W innym 
przypadku musz  dokona  
weryfikacji poziomu 

pozosta o ci pestycydów 
stosowanych podczas 
transportu 
i magazynowania pod 

k tem ich zgodno ci 
z wymogami prawnymi UE. 

 

Zanieczyszczenie 
spowodowane przez 
adunek poprzedzaj cy 

podczas transportu 

wózkami rolniczymi, 
ci arówkami, barkami lub 
statkami morskimi 

C niskie wysoki 3 PWW Transport nasion oleistych i rut oleistych 
zazwyczaj nie odbywa si  przy u yciu rodków 
transportowych przeznaczonych wy cznie do 
transportu ywno ci i paszy. 

 Przedsi biorstwa 
zajmuj ce si  transportem 
maj  obowi zek 
czyszczenia wózków 

rolniczych, ci arówek, 
barek oraz statków 
morskich przed 
za adunkiem. Inspekcja 

sprawdzaj ca czysto  
przed za adunkiem 
produktu. 

 

Zanieczyszczenie 
spowodowane przez 
adunek poprzedzaj cy 

podczas sk adowania 
 
 

C niskie wysoki 3 PWW Nasiona oleiste i ruty oleiste mog  zosta  
zanieczyszczone mikotoksynami pochodz cymi 
z poprzednich adunków. 

 Firmy zajmuj ce si  
sk adowaniem powinny 
przed u yciem oczy ci  

strefy sk adowania oraz 
sprawdzi  ich czysto . 
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rodki przeciwpy owe na 
ziarnach soi 

C rednie niski 2  W przypadku rodków przeciwpy owych Stany 
Zjednoczone dopuszczaj  spryskiwanie ziaren 

soi bia ymi olejami (parafinami) na poziomie do 
200 ppm. Parafina jest stosunkowo drogim 
rodkiem przeciwpy owym. W Ameryce P d. 

stosowany jest w tym celu olej sojowy. 
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Ocena ryzyka dla a cucha ruty sojowej i produktów oleju sojowego 

 

 
B. Transport olejów tropikalnych, olejów z nasion i uzyskanych  

z nich produktów do zastosowania w paszy zgodnie  
ze standardami UE dot. transportu ywno ci 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPO-

DOBIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, STANDARDY 
BRAN OWE I/LUB WARUNKI UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Zanieczyszczenie 

spowodowane przez adunek 
poprzedzaj cy 

         

– Cysterny samochodowe, 
kolejowe i barki 

C niskie wysoki 3 PWW Transport olejów powinien odbywa  
si  przy u yciu rodków 
transportowych przeznaczonych 
wy cznie do tego celu. 

Zgodnie z przepisami 
rozporz dzenia (WE) nr 852/2004 
cysterny drogowe, kolejowe oraz 
barki s u ce do transportu 

p ynnych produktów spo ywczych 
powinny by  wykorzystywane 
wy cznie do tego celu. 
 

Kodeks post powania organizacji 
FEDIOL dot. transportu luzem 
t uszczów i olejów przeznaczonych 
do bezpo redniego zastosowania 

w ywno ci odbywaj cego si  
w cysternach drogowych 
i kontenerach zbiornikowych*. 

Nale y upewni  si  co do zawarto ci 
adunków poprzedzaj cych zgodnie 
z zaleceniami praktycznego 
przewodnika FEDIOL dot. adunków 

poprzedzaj cych z uwzgl dnieniem 
rodków transportu i pow ok 

w zbiornikach. 

 

– Ma e zbiornikowce C niskie wysoki 3 PWW W przypadku ma ych zbiornikowców 
(ang. tank coasters) 
transportuj cych oleje i t uszcze na 
krótkich odcinkach morskich w UE 

wymagane jest jako absolutne 
minimum, aby adunkiem 
przewo onym bezpo rednio 
wcze niej by  rodek spo ywczy lub 

adunek z unijnego wykazu 
dopuszczalnych adunków 
poprzedzaj cych wymienionych 
w dyrektywie 96/3/WE. 

Kodeks dobrych praktyk organizacji 
FEDIOL dot. transportu luzem 
olejów i t uszczów do i w ramach 
Unii Europejskiej*. 

Nale y upewni  si  co do zawarto ci 
adunków poprzedzaj cych zgodnie 
z zaleceniami praktycznego 
przewodnika FEDIOL dot. adunków 

poprzedzaj cych z uwzgl dnieniem 
rodków transportu i pow ok 

w zbiornikach. 
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Zanieczyszczenie rodkami 
czyszcz cymi 

         

– Cysterny samochodowe, 
kolejowe i barki 

C niskie redni 2  Podwy szony poziom ryzyka 
w stacjach oczyszczania, które 

zajmuj  si  zarówno oczyszczaniem 
cystern do przewozu pasz, jak 
i cystern do przewozu substancji 
chemicznych w tym samym 

zak adzie. 

 
Nale y wprowadzi  kroki 

zapobiegaj ce zanieczyszczeniu 
cystern przeznaczonych do przewozu 
ywno ci i paszy oraz ich wyposa enia 

par , wod  i rodkami czyszcz cymi 

stosowanymi do mycia cystern 
przeznaczonych do przewozu 
produktów innych ni  ywno  i pasza. 
 

 
Kodeks post powania 

organizacji FEDIOL dot. 
transportu luzem 
t uszczów i olejów 
przeznaczonych do 

bezpo redniego 
zastosowania 
w ywno ci 
odbywaj cego si  

w cysternach 
drogowych 
i kontenerach 
zbiornikowych zawiera 

szereg dobrych praktyk 
odnosz cych si  do 
czyszczenia cystern.  

– Ma e zbiornikowce C niskie redni 2  Podwy szone ryzyko w przypadku 
gdy statek nie jest przeznaczony 
wy cznie do transportu ywno ci 

lub paszy.  

 
Kodeks dobrych praktyk organizacji 

FEDIOL dot. transportu luzem 
olejów i t uszczów do i w ramach 
Unii Europejskiej*.  
 

 

Nale y korzysta  z us ug stacji 
czyszcz cych z wdro onym systemem 
HACCP. Przed za adunkiem nale y 

domaga  si  wydania podpisanego 
certyfikatu po wiadczaj cego czysto  
zbiorników. 

 

*http://www.fediol.be/5/index2.php 
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Ocena ryzyka dla a cucha ruty sojowej i produktów oleju sojowego 

 

 
B. Transport olejów tropikalnych, olejów z nasion i uzyskanych  

z nich produktów do zastosowania w paszy zgodnie  
ze standardami UE dot. transportu ywno ci (cd.) 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPO-

DOBIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, STANDARDY 
BRAN OWE I/LUB WARUNKI UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

P yny grzewcze lub 

ch odnicze pochodz ce ze 
sprz tu 

         

– Cysterny samochodowe  C niskie niski 1  Stosowane s  cysterny ze stali 
nierdzewnej, które s  ogrzewane 
wod  z instalacji ch odz cej silnik 
poprzez system podwójnych cian 

(a nie w ownic).  

Kodeks dobrych praktyk organizacji 
FEDIOL dot. transportu luzem 
olejów i t uszczów do i w ramach 
Unii Europejskiej*.  

  

– Cysterny kolejowe, barki 
zbiornikowe i ma e 

zbiornikowce 

C niskie wysoki 3 PWW Toksyczne oleje termiczne mog  
wci  znajdowa  si  w u yciu. 

Jednak e ze wzgl du na 
stosunkowo niskie temperatury 
ogrzewania stosowane w czasie 
transportu prawdopodobie stwo 

wycieku olejów termicznych do 
przewo onego produktu jest niskie. 

 W ownice grzewcze w cysternach 
kolejowych musz  by  wykonane ze 

stali nierdzewnej (FEDIOL). 
Przewo nik stosuj cy oleje termiczne 
powinien zapewni  dokumentacj  dot. 
potencjalnych strat netto i w miar  

konieczno ci dokona  odpowiednich 
analiz.  

 

Cia a obce F niskie wysoki 3 PWW   Dobry PWW powinien wymaga , by 
za adunek oleju rafinowanego do 
cystern samochodowych odbywa  si  
pod zadaszeniem. 

 

Zafa szowanie C/B/F niskie wysoki 3 PWW Zafa szowanie produktu mo e mie  
szkodliwe skutki. 

 Nale y stosowa  si  do minimalnych 
wymogów obowi zkowych zawartych 

w Kodeksie post powania organizacji 
FEDIOL dot. transportu luzem 
t uszczów i olejów przeznaczonych do 
bezpo redniego zastosowania 

w ywno ci odbywaj cego si  
w cysternach drogowych i kontenerach 
zbiornikowych. 
 

 

*http://www.fediol.be/5/index2.php 
 



   

 37 

Ocena ryzyka dla a cucha ruty sojowej i produktów oleju sojowego 

 

 

C. Transport olejów tropikalnych, olejów z nasion, uzyskanych z nich 
produktów oraz produktów ubocznych do zastosowania w paszy 
odbywaj cy si  wg standardów, które nie s  zgodne z przepisami 
UE dot. transportu ywno ci 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPOD
O-BIE STWO  

POZIOM 
ZAGRO ENIA  

KAT. 
RYZYKA 

PWW czy KPK UZASADNIENIE 
PRZEPISY PRAWNE, 

STANDARDY BRAN OWE I/LUB 
WARUNKI UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Zanieczyszczenie 
spowodowane przez adunek 

poprzedzaj cy 

C niskie wysoki 3 PWW Cysterny samochodowe i barki mog y by  
wykorzystane do transportu materia ów 

niekompatybilnych z produktami 
ywno ciowymi i paszowymi, np. 

produktów petrochemicznych. 

 Cysterny i barki, które nie 
s u  jedynie do transportu 

produktów ywno ciowych 
i paszy, nale y obj  
procedur  czyszcz c , która 
zosta a poddana uprzedniej 

walidacji. 

 

Zanieczyszczenie rodkami 

czyszcz cymi 

C rednie redni 3 PWW Podwy szony poziom ryzyka w stacjach 

oczyszczania, które zajmuj  si  zarówno 
oczyszczaniem cystern do przewozu pasz, 
jak i cystern do przewozu substancji 
chemicznych w tym samym zak adzie. 

 W procesie czyszczenia 

nale a o zastosowa  rodki 
czyszcz ce zatwierdzone do 
kontaktu z ywno ci  lub 
pasz . 

Kodeks post powania organizacji 

FEDIOL dot. transportu luzem 
t uszczów i olejów 
przeznaczonych do 
bezpo redniego zastosowania 
w ywno ci odbywaj cego si  

w cysternach drogowych 
i kontenerach zbiornikowych 
zawiera szereg dobrych praktyk 
odnosz cych si  do czyszczenia 

cystern. 

P yny grzewcze lub 

ch odnicze pochodz ce ze 
sprz tu 

         

- Cysterny samochodowe C niskie niski 1  Zabronione jest stosowanie cystern 
wykorzystuj cych w ownice do przesy u 
ciep a. 
Cysterny ogrzewane s  wod  z instalacji 

ch odz cej silnik poprzez system 
podwójnych cian. 
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P yny grzewcze lub 
ch odnicze pochodz ce ze 

sprz tu (cd.) 
 
 
- Barki 

 
 

 
 
 

C 

 
 

 
 
 

niskie 

 
 

 
 
 

wysoki 

 
 

 
 
 

3 

 
 

 
 
 

PWW 

 
 

 
 
 
Toksyczne oleje termiczne mog  wci  

znajdowa  si  w u yciu. Jednak e ze 
wzgl du na stosunkowo niskie 
temperatury ogrzewania stosowane 
w czasie transportu, prawdopodobie stwo 

wycieku olejów termicznych do 
przewo onego produktu jest niskie. 

  
 

 
 
 
Przewo nik stosuj cy oleje 

termiczne powinien zapewni  
dokumentacj  dot. 
potencjalnych strat netto 
i w miar  konieczno ci 

dokona  odpowiednich analiz.  

 
 

 
 
 
W procesie ogrzewania zaleca 

si  stosowanie gor cej wody lub 
pary. 

Cia a obce F niskie redni 2      

Zafa szowanie produktu 

olejem mineralnym 

 niskie wysoki 3 PWW Zafa szowanie produktu olejami 

mineralnymi wci  stanowi problem 
w przypadku transportu olejów w krajach 
pochodzenia produktu. Pocz wszy od 
pa dziernika 1999 r., zosta y 

zintensyfikowane kontrole produktów, 
w zwi zku z czym zmala o 
prawdopodobie stwo zafa szowania 
produktu. 

 Nale y zapobiega  

zafa szowaniu produktu.  
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Ocena ryzyka dla a cucha ruty sojowej i produktów oleju sojowego 

 

 D. Sk adowanie 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, 
STANDARDY BRAN OWE I/LUB 

WARUNKI UMOWY 
RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Zanieczyszczenie 
spowodowane brakiem 
segregacji produktów 
(zanieczyszczenie 
spowodowane przez adunek 

poprzedzaj cy, zastosowanie 
nieodpowiednich cze ) 

C niskie wysoki 3 PWW Niniejsza klasyfikacja ryzyka dotyczy 
terminali sk aduj cych zarówno rodki 
chemiczne, jak i oleje ro linne. Ryzyko 
jest ni sze, w przypadku gdy terminale 
zbiornikowe podczas sk adowania olejów 

ro linnych stosuj  si  do wymogów 
unijnego wykazu dopuszczalnych 
adunków poprzedzaj cych w transporcie 
morskim. Ryzyko jest najni sze, gdy oleje 

ro linne sk adowane s  w zbiornikach 
przeznaczonych do sk adowania 
produktów ywno ciowych. 

Terminale znajduj ce si  na 
terenie UE i zajmuj ce si  
sk adowaniem t uszczów 
i olejów stosowanych 
w produktach spo ywczych 

maj  obowi zek wdro enia 
systemu HACCP 
(rozporz dzenie (WE) 
nr 852/2004). 

 

Przedsi biorstwa zajmuj ce 
si  sk adowaniem powinny 
jako minimum stosowa  si  
do wymogów UE dotycz cych 
adunków poprzedzaj cych 

w odniesieniu do transportu 
morskiego zawartych 
w dyrektywie nr 96/3/WE.   

 

Zanieczyszczenie rodkami 
czyszcz cymi 

C niskie wysoki 3 PWW Niniejsza klasyfikacja ryzyka dotyczy 
terminali sk aduj cych zarówno rodki 
chemiczne, jak i oleje ro linne. Mo e si  

zdarzy , i  terminale te nie b d  stosowa  
rodków czyszcz cych nadaj cych si  do 

u ycia w przemy le spo ywczym. 
W przypadku terminali zbiornikowych 

w UE, które wdro y y system HACCP 
i w których miejsca sk adowania olejów 
ro linnych oddzielone s  od strefy 
sk adowania substancji chemicznych, 

prawdopodobie stwo u ycia 
niew a ciwych rodków chemicznych jest 
bardzo niskie. 

 Stosowane rodki czyszcz ce 
musz  by  dopuszczone do 
stosowania w przemy le 

spo ywczym. 
 

 

Oleje termiczne pochodz ce 
z nieprawid owo 
dzia aj cego sprz tu 

C niskie wysoki 3 PWW Toksyczne oleje termiczne mog  wci  
znajdowa  si  w u yciu. Jednak e ze 
wzgl du na stosunkowo niskie 

temperatury ogrzewania stosowane 
w czasie sk adowania, 
prawdopodobie stwo wycieku olejów 
termicznych do sk adowanego produktu 

jest niskie. 

 Podmiot sk aduj cy stosuj cy 
oleje termiczne powinien 
zapewni  dokumentacj  dot. 

potencjalnych strat netto 
i w miar  konieczno ci 
dokona  odpowiednich analiz.   

W procesie ogrzewania 
zaleca si  stosowanie 
gor cej wody lub pary. 
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Ocena ryzyka dla a cucha ruty sojowej i produktów oleju sojowego 

 

 E. Transport statkami morskimi 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOP

ODO-
BIE STWO  

POZIOM 
ZAGRO ENIA  

KAT. 
RYZYKA 

PWW czy KPK UZASADNIENIE 
PRZEPISY PRAWNE, STANDARDY 

BRAN OWE I/LUB WARUNKI UMOWY 
RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Zanieczyszczenia podczas 

transportu 

         

– Zanieczyszczenia 
z poprzednich adunków 
obecne w zbiornikach i rurach 

C rednie  redni 3  PWW W przypadku statków morskich 
transportuj cych oleje i t uszcze jadalne 
do UE wymagane jest jako absolutne 

minimum, aby adunkiem przewo onym 
bezpo rednio wcze niej by  rodek 
spo ywczy lub adunek z unijnego wykazu 
dopuszczalnych adunków 

poprzedzaj cych wymienionych 
w dyrektywie 96/3/WE. 

Zgodnie z dyrektyw  96/3/WE 
(w drodze odst pstwa od 
rozporz dzenia (WE) 852/2004) nale y 

dokona  sprawdzenia adunków 
poprzedzaj cych.   
 
 
W przypadku transportu morskiego 

olejów i t uszczów umowy handlowe 
stosowane przez cz onków organizacji 
FOSFA zobowi zuj  sprzedawc  do 
udzielenia stronie kupuj cej informacji 

dot. zawarto ci trzech poprzedzaj cych 
adunków. 
 
Kodeks dobrych praktyk organizacji 

FEDIOL dot. transportu luzem olejów 
i t uszczów do i w ramach Unii 
Europejskiej*.  
 

Przepisy UE nie reguluj  zasad 
dotycz cych transportu morskiego 
olejów i t uszczów stosowanych 
w produkcji pasz. 

Przed za adunkiem uznany 
przez organizacj  FOSFA 
inspektor powinien 

sprawdzi , czy zbiorniki s  
wystarczaj co czyste. 
Przed roz adunkiem 
uznany przez organizacj  

FOSFA inspektor powinien 
sprawdzi  dziennik 
pok adowy pod k tem 
zgodno ci z wykazami 

adunków 
poprzedzaj cych. 

 

        Podczas za adunku 

i roz adunku nale y 
korzysta  z instalacji 
za adunkowych 
przeznaczonych wy cznie 

do tego celu. 

 

– Zanieczyszczenie rodkami 
czyszcz cymi  

C niskie  wysoki 3 PWW Podmioty transportu morskiego zazwyczaj 
stosuj  si  do istniej cych dobrych 
praktyk. 

 Sprawdzi  dziennik 
pok adowy.  

 

Oleje termiczne ze sprz tu C niskie wysoki 3 PWW Toksyczne oleje termiczne mog  wci  
znajdowa  si  w u yciu. Jednak e ze 

wzgl du na stosunkowo niskie 
temperatury ogrzewania stosowane 
w czasie transportu prawdopodobie stwo 

 Przewo nik stosuj cy oleje 
termiczne powinien 

zapewni  dokumentacj  
dot. potencjalnych strat 
netto i w miar  

W procesie ogrzewania 
zaleca si  stosowanie 

gor cej wody lub pary. 
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wycieku olejów termicznych do 
przewo onego produktu jest niskie. 

konieczno ci dokona  
odpowiednich analiz.  

Oleje hydrauliczne 
z przeno nych pomp 

C niskie wysoki 3 PWW Oleje hydrauliczne z przeno nych pomp 
mog  by  toksyczne. 

 Nale y stosowa  pompy 
przeno ne, w których silnik 
hydrauliczny jest wyra nie 
oddzielony od pompy. 

W innych przypadkach 
nale y stosowa  oleje 
hydrauliczne zatwierdzone 
do u ycia w przemy le 

spo ywczym. 

W przypadku silników 
hydraulicznych 
po czonych bezpo rednio 
z pomp  potencjalna 

awaria uszczelki 
spowoduje niepo dany 
wyciek oleju 
hydraulicznego do oleju 

ro linnego. 

*http://www.fediol.be/5/index2.php 
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PASZA  

Ocena ryzyka dla a cucha ruty rzepakowej i produktów oleju rzepakowego 

 

 1. Hodowla nasion rzepaku* 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, 
STANDARDY BRAN OWE I/LUB 

WARUNKI UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Pozosta o ci pestycydów 
przekraczaj  MLP, tzn. 
pozosta o ci herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 
i rodentycydów 
przekraczaj  maksymalne 
limity pozosta o ci. 

C     Kraje trzecie eksportuj ce nasiona 
rzepaku stosuj  listy pozytywne dot. 
pestycydów stosowanych podczas 

uprawy, co w przypadku niektórych 
substancji mo e by  sprzeczne z unijnymi 
przepisami dot. limitów pozosta o ci 
pestycydów.  

 
St enie fungicydów mo e by  wysokie 
w przypadku nasionach rzepaku 
hodowanych na terenach podmok ych. 

Rozporz dzenie (WE) 
nr 396/2005 zabrania 
wprowadzania do obrotu 

towarów, które nie spe niaj  
wymaga  dot. MLP 
okre lonych w za cznikach. 

  

Fitotoksyny C     W ród nasion rzepaku mog  znajdowa  
si  chwasty. 

Dyrektywa 2002/32/WE 
ustanawia limity dot. truj cych 

nasion chwastów. 

 Inspekcja wizualna 
nasion rzepaku. 

* Ocena ryzyka poza UE nie jest obj ta zakresem niniejszego dokumentu. Wi cej informacji dost pnych jest w sekcji d) Analiza ryzyka, par. 2.3. 
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Ocena ryzyka dla a cucha ruty rzepakowej i produktów oleju rzepakowego 

 

 2. Suszenie nasion rzepaku na etapie produkcji pierwotnej*  

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, 
STANDARDY BRAN OWE 
I/LUB WARUNKI UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Zanieczyszczenia 

spowodowane suszeniem 

         

– dioksyny C     Spalanie odpadów mo e 

powodowa  formowanie si  
dioksyn. Jak dot d nie 
zdarzy o si  jeszcze, by 
monitorowane przez podmioty 

bran y olejarskiej poziomy 
st enia dioksyn w surowym 
oleju rzepakowym 
przekroczy y granic  

wykrywalno ci. 

Kodeks dobrej praktyki 

dot. zapobiegania 
i redukcji poziomu 
zanieczyszcze  
w produktach 

ywno ciowych i paszach 
spowodowanych 
wyst powaniem dioksyn 
i dioksynopodobnych PCB 

(Codex CAC/RCP 62-
2006). 

 Dobre Praktyki Wytwarzania 

rekomenduj  stosowanie paliw, 
które nie powoduj  formowania si  
dioksyn, zwi zków 
dioksynopodobnych i innych 

szkodliwych kontaminantów.   

W przypadku ogrzewania 
bezpo redniego nale y stosowa  
odpowiednie palniki. Konieczne jest 

monitorowanie procesu w celu 
upewnienia si , i  suszenie lub 
ogrzewanie nie powoduj  
podwy szenia poziomu dioksyn 

i dioksynopodobnych PCB. Nie 
stosowa  odpadów w charakterze 
paliwa podczas suszenia 
bezpo redniego. 

* Ocena ryzyka poza UE nie jest obj ta zakresem niniejszego dokumentu. Wi cej informacji dost pnych jest w sekcji d) Analiza ryzyka, par. 2.3. 
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Ocena ryzyka dla a cucha ruty rzepakowej i produktów oleju rzepakowego 

 

 3. T oczenie nasion rzepaku 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, 
STANDARDY BRAN OWE I/LUB 

WARUNKI UMOWY 
RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Toksyny ze rodków 

zwalczania szkodników 

C niskie wysoki 3 PWW Zatrute ziarna z otwartych 

pojemników mog  trafi  do 
a cucha ywno ciowego. 

 Nale y stosowa  program 

zwalczania szkodników 
odpowiedni do wymogów 
a cucha ywno ciowego. 

 

Zwi zki toksyczne 
z heksanu 

C niskie wysoki 3 PWW Heksan stosowany 
w przemy le mo e zawiera  
toksyczne substancje. 

Dyrektywa 2009/32/WE 
wyznacza kryteria czysto ci 
dla heksanu stosowanego 

podczas t oczenia nasion 
oleistych.  

Nale y stosowa  heksan 
zatwierdzony do u ytku 
w przemy le spo ywczym. 

 

Oleje hydrauliczne i smary 
z nieprawid owo 
dzia aj cego sprz tu 

C niskie wysoki 3 PWW Oleje hydrauliczne oraz smary 
mog  zawiera  toksyczne 
substancje. 

 Program warunków 
wst pnych powinien 
zapobiega  zanieczyszczeniu 
produktu olejami 

hydraulicznymi i smarami, 
które nie s  zatwierdzone do 
stosowania w przemy le 
spo ywczym, oraz 

minimalizowa  ryzyko 
zanieczyszczenia produktu 
olejami hydraulicznymi 
i smarami dopuszczonymi do 

u ytku w przemy le 
spo ywczym. Program 
wst pny mo e obejmowa  
prowadzenie ewidencji 

zastosowanych ilo ci. 

 

Cia a obce takie jak kawa ki 

szk a, drewna, metalu itd. 

F rednie redni 3 PWW Mo liwa obecno  cia a 

obcego. 

 Nale y wdro y  system 

usuwaj cy cia a obce. 
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Ocena ryzyka dla a cucha ruty rzepakowej i produktów oleju rzepakowego 

 

 3.1. Produkcja oleju surowego  

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, 
STANDARDY BRAN OWE I/LUB 

WARUNKI UMOWY 
RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Oleje mineralne 

z nieprawid owo 
dzia aj cego systemu 
odzysku 

C niskie wysoki 3 PWW Oleje mineralne mog  

zawiera  substancje 
toksyczne. W interesie 
podmiotu le y odzysk jak 
najwi kszej ilo ci heksanu i – 

co za tym idzie – utrzymanie 
systemu odzysku w dobrym 
stanie technicznym. 

 W systemie odzysku nale y 

stosowa  olej mineralny 
zatwierdzony do u ycia 
w przemy le spo ywczym. 
Program warunków 

wst pnych powinien 
zapobiega  zanieczyszczeniu 
produktu olejami 
hydraulicznymi i smarami, 

które nie s  zatwierdzone do 
stosowania w przemy le 
spo ywczym, oraz 
minimalizowa  ryzyko 

zanieczyszczenia produktu 
olejami hydraulicznymi 
i smarami dopuszczonymi do 
u ytku w przemy le 

spo ywczym. Program 
wst pny mo e obejmowa  
prowadzenie ewidencji 
zastosowanych ilo ci. 

Holenderskie Dobre Praktyki 

Wytwarzania przewiduj  limit 
dla zawarto ci w glowodorów 
C (10-40) w olejach na 
poziomie 400 mg/kg. 

Pozosta o ci pestycydów 
przekraczaj  MLP, tzn. 

pozosta o ci herbicydów, 
insektycydów, fungicydów 
i rodentycydów 
przekraczaj  maksymalne 

limity pozosta o ci. 

C niskie redni 2  Regularne monitorowanie 
pestycydów pozosta ych na 

ziarnach rzepaku wskazuje, i  
poziomy pozosta o ci 
mieszcz  si  
w wyznaczonych limitach 

prawnych.  

Rozporz dzenie (WE) 
nr 396/2005 ustala limity dla 

pozosta o ci pestycydów. 
Rozporz dzenie to zezwala 
na zastosowanie wska nika 
transferu zatwierdzonych 

pestycydów do 
przetworzonych produktów 
pod warunkiem zachowania 
bezpiecze stwa w a cuchu 

ywno ciowym. 

  

Pozosta o ci pestycydów 

wymienionych w dyrektywie 
(WE) 2002/32 dot. 
obecno ci niepo danych 
substancji w paszach 

C bardzo niskie wysoki 2  W otoczeniu mog  znajdowa  

si  zakazane pestycydy. 
Jednak e 
prawdopodobie stwo 
znalezienia ich w surowym 

oleju rzepakowym jest bardzo 
niskie.  

Dyrektywa 2002/32/WE 

okre la dozwolone limity 
pozosta o ci w paszach dla 
szeregu pestycydów. 
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Heksan pozosta y w oleju 
surowym po procesie 

odzysku 

C wysokie niski 3 PWW Po ekstrakcji oleju przy 
pomocy heksanu i po 

procesie odzysku heksanu 
z oleju, ilo ci ladowe tego 
zwi zku mog  wci  
znajdowa  si  w oleju 

surowym. 

Ustalona przez organizacj  
FOSFA minimalna 

temperatura zap onu wynosi 
121°C. 

Nale y stosowa  si  do 
przepisów reguluj cych 

transport, które zawieraj  
surowsze wymogi dot. 
poziomu pozosta o ci 
heksanu, ni  jest to konieczne 

w przypadku bezpiecze stwa 
pasz. 
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Ocena ryzyka dla a cucha ruty rzepakowej i produktów oleju rzepakowego 
 

 3.2. Produkcja wyt oków i ruty rzepakowej 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, 
STANDARDY BRAN OWE I/LUB 

WARUNKI UMOWY 
RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Dioksyny pochodz ce ze 

rodka przeciwzbrylaj cego 

C niskie wysoki 3 PWW rodek przeciwzbrylaj cy jest 

pochodzenia mineralnego 
i w zwi zku z tym mo e 
zawiera  dioksyny. Dioksyny 
s  truj ce dla ludzi i zwierz t. 

Rozporz dzenie 

2439/1999/WE okre la 
wymagane kryteria jako ci dla 
rodków przeciwzbrylaj cych. 

Nale y zakupi  rodek 

przeciwzbrylaj cy dozwolony 
do stosowania w przemy le 
spo ywczym. 

 

Salmonella B niskie wysoki 3 PWW Salmonella stanowi jedno 
z wi kszych zagro e  

w przypadku ska e  
mikrobiologicznych paszy. 
Bakterie salmonelli s  
powszechne w rodowisku, 

w zwi zku z tym ka de 
ogniwo a cucha 
ywno ciowego, pocz wszy 

od wytwórców, 

a sko czywszy na 
konsumentach, ma do 
odegrania istotn  rol , je li 
chodzi o redukcj  ryzyka 

zatrucia salmonell  w ród 
ludzi i zwierz t. Pasza 
zwierz ca to jeden 
z potwierdzonych kana ów, 

przez które salmonella mo e 
dosta  si  do a cucha 
ywno ciowego. 

Kodeks post powania 
organizacji FEDIOL 

ws. zwalczania salmonelli 
w t oczniach nasion 
oleistych*. 

Nale y stosowa  PWW 
uwzgl dnione w Kodeksie 

post powania FEDIOL dot. 
zwalczania salmonelli, takie 
jak czyszczenie odpylaczy 
i systemów ch odzenia, 

zapobieganie kondensacji 
pary w liniach produkcyjnych 
i silosach oraz szkolenie 
personelu. 

Wszystkie ogniwa a cucha 
paszowego maj  obowi zek 

ograniczy  wyst powanie 
salmonelli w swoich 
produktach do minimum. 
Unijna bran a t oczenia 

nasion oleistych podj a ju  
daleko id ce kroki w tej 
kwestii, wprowadzaj c 
nieobowi zkowe rodki 

prowadz ce do redukcji 
wska ników zanieczyszczenia 
produkowanych materia ów 
paszowych. Od czasu 

wprowadzenia w 1993 r. 
Kodeksu organizacji FEDIOL 
ws. Dobrych Praktyk 
Wytwarzania dla t oczni 

nasion oleistych 
(zast pionego niniejszym 
Przewodnikiem) osi gni to 
w tej dziedzinie znaczny 

post p. 

Dioksyny z ziemi biel cej C niskie wysoki 3 PWW Ziemia biel ca jest 

pochodzenia mineralnego 
i w zwi zku z tym mo e 
zawiera  dioksyny. Dioksyny 
s  truj ce dla ludzi i zwierz t. 

Dyrektywa 2002/32/WE 

ogranicza zawarto  dioksyn 
w materia ach paszowych 
pochodzenia ro linnego do 
0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-

TEQ) oraz ogranicza sum  
dioksyn i dioksynopodobnych 
PCB do 1,5 ng/kg (WHO-
PCDD/F-PCB-TEQ). 

 
Organizacja FEDIOL 
stworzy a Kodeks dobrych 

Nale y zakupywa  wie  

ziemi  biel c  od dostawców, 
których produkty spe niaj  
specyfikacje zawarte 
w Kodeksie dobrych praktyk 

organizacji FEDIOL dot. 
warunków zakupu wie ej 
ziemi biel cej dla celów 
rafinacji oleju. 

Ryzyko to odnosi si  jedynie 

do zak adów zajmuj cych si  
zarówno t oczeniem nasion, 
jak i rafinacj  oleju. 
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praktyk dot. warunków zakupu 
wie ej ziemi biel cej dla 

celów rafinacji oleju*, 
w którym zawarto 
maksymalne limity dla dioksyn 
i dioksynopodobnych PCB na 

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

Pozosta o ci heksanu C wysokie niski 3 PWW Pozosta o ci heksanu s  
obecne w rutach oleistych. 

400 ppm (umowa ADR) Nale y stosowa  si  do 
przepisów reguluj cych 
transport, które zawieraj  
surowsze wymogi dot. 

poziomu pozosta o ci 
heksanu, ni  jest to konieczne 
w przypadku bezpiecze stwa 
pasz. 

 

Jako  wody C/B/F niskie wysoki 3 PWW W produkcji ruty rzepakowej 
wykorzystywana jest woda. 

Zgodnie z rozporz dzeniem 
183/2005/WE do produkcji 

paszy nale y stosowa  wod  
o odpowiedniej jako ci.  

Nale y stosowa  wod  
o odpowiedniej jako ci. 

 

* http://www.fediol.be/5/index2.php 
 
 
 
 



   

 50

Ocena ryzyka dla a cucha ruty rzepakowej i produktów oleju rzepakowego 
 

 4. Rafinacja 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, 
STANDARDY 

BRAN OWE I/LUB 
WARUNKI UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Oleje hydrauliczne i smary 
z nieprawid owo 
dzia aj cego sprz tu 

C niskie wysoki 3 PWW Oleje hydrauliczne oraz smary 
mog  zawiera  toksyczne 
substancje. 

 Program warunków wst pnych powinien 
zapobiega  zanieczyszczeniu produktu 
olejami hydraulicznymi i smarami, które nie 

s  zatwierdzone do stosowania w przemy le 
spo ywczym, oraz minimalizowa  ryzyko 
zanieczyszczenia produktu olejami 
hydraulicznymi i smarami dopuszczonymi do 

u ytku w przemy le spo ywczym. Program 
wst pny mo e obejmowa  prowadzenie 
ewidencji zastosowanych ilo ci. 

Holenderskie Dobre 
Praktyki Wytwarzania 
przewiduj  limit dla 

zawarto ci w glowodorów 
C (10-40) w olejach 
i t uszczach na poziomie 
400 mg/kg, a w kwasach 

t uszczowych (/destylatach) 
na poziomie 3000 mg/kg. 

rodki czyszcz ce 
i preparaty do czyszczenia 
kot ów 

C rednie redni 3 PWW rodki czyszcz ce i para 
(zawieraj ca rodki do 
czyszczenia kot ów) wchodz  

w kontakt z produktem. 

 rodki czyszcz ce stosowane w systemie 
produkcji nale y po u yciu sp uka . Nale y 
stosowa  rodki czyszcz ce i preparaty do 

czyszczenia kot ów zatwierdzone do u ycia 
w przemy le spo ywczym. 

 

Jako  wody C niskie wysoki 3 PWW Woda jest wykorzystywana 
w procesie rafinacji. 

 Stosowa  wod  zdatn  do picia.  

Pomoce przetwórcze  
(roztwory alkaliczne, kwasy)  

C rednie redni 3 PWW Pomoce przetwórcze wchodz  
w kontakt z produktem. 

 Pomoce przetwórcze, które wchodz  
w bezpo redni kontakt z produktem, powinny 
by  dopuszczone do stosowania w ywno ci 
lub do stosowania w przemy le spo ywczym.  

 

Cia a obce, takie jak kawa ki 
szk a, drewna, metalu itd. 

F rednie redni 3 PWW Mo liwa obecno  cia a obcego.  Odfiltrowanie przed za adunkiem.  

Oleje termiczne 
z nieprawid owo 

dzia aj cego sprz tu 

C rednie wysoki 4 KPK Oleje termiczne mog  by  wci  
w u yciu przez podmioty 

nienale ce do FEDIOL. 

Zgodnie z Kodeksem 
dobrej praktyki 

organizacji FEDIOL dot. 
podgrzewania olejów 
jadalnych podczas 
produkcji* stosowanie 

olejów termicznych jest 
niedozwolone 

W procesie ogrzewania zaleca si  
stosowanie gor cej wody lub pary. W innym 

przypadku nale y wprowadzi  rodek 
kontrolny zapobiegaj cy zanieczyszczeniu 
produktu olejami termicznymi. 

 

*http://www.fediol.be/5/index2.php 
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Ocena ryzyka dla a cucha ruty rzepakowej i produktów oleju rzepakowego 
 

 4.1. Produkcja rafinowanego oleju rzepakowego 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, STANDARDY 
BRAN OWE I/LUB WARUNKI UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Dioksyny z ziemi biel cej C niskie wysoki 3 PWW Ziemia biel ca stanowi 
potencjalne ród o 
zanieczyszczenia dioksynami 

podczas procesu rafinacji oleju. 
Niemniej jednak ilo  ziemi 
biel cej u ytej podczas rafinacji 
wynosi jedynie 1-3% w stosunku 

do ilo ci bielonego oleju. 

Dyrektywa 2002/32/WE ogranicza 
zawarto  dioksyn w materia ach 
paszowych pochodzenia ro linnego 

do 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) 
i ogranicza sum  dioksyn 
i dioksynopodobnych PCB do 
1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ). 
 
Organizacja FEDIOL stworzy a 
Kodeks dobrych praktyk dot. 

warunków zakupu wie ej ziemi 
biel cej dla celów rafinacji oleju*, 
w którym zawarto maksymalne 
limity dla dioksyn 

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

Nale y zakupywa  wie  
ziemi  biel c  od dostawców, 
których produkty spe niaj  

specyfikacje organizacji 
FEDIOL dot. ziemi biel cej. 

 

Pozosta o ci pestycydów 
przekraczaj  MLP, tzn. 
pozosta o ci herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 
i rodentycydów 
przekraczaj  maksymalne 
limity pozosta o ci. 

C niskie redni 2  Regularne monitorowanie 
pestycydów pozosta ych na 
ziarnach rzepaku wskazuje, i  

poziomy pozosta o ci mieszcz  
si  w wyznaczonych limitach 
prawnych.  

Rozporz dzenie (WE) nr 396/2005 
okre la limity dla pozosta o ci 
pestycydów. Rozporz dzenie to 

zezwala na zastosowanie 
wska nika transferu zatwierdzonych 
pestycydów do przetworzonych 
produktów pod warunkiem 

zachowania bezpiecze stwa 
w a cuchu ywno ciowym. 

  

Pozosta o ci pestycydów 
wymienionych w dyrektywie 
(WE) 2002/32 dot. 
obecno ci niepo danych 

substancji w paszach 

C bardzo niskie wysoki 2  W otoczeniu mog  znajdowa  
si  zakazane pestycydy, 
jednak e prawdopodobie stwo 
znalezienia ich w surowym oleju 

rzepakowym jest bardzo niskie.  

Dyrektywa 2002/32/WE okre la 
dozwolone limity pozosta o ci 
w paszach dla szeregu pestycydów. 

  

Zanieczyszczenie 

mikrobiologiczne 
 

B niskie redni 2  Wilgotno  (tzn. aktywno  

wody) w olejach rafinowanych 
jest zbyt niska, by umo liwi  
rozrost bakterii. 

   

*http://www.fediol.be/5/index2.php 
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Ocena ryzyka dla a cucha ruty rzepakowej i produktów oleju rzepakowego 
 

 4.2. 

Rafinacja fizyczna: produkcja destylatów kwasów t uszczowych 
oleju rzepakowego 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, STANDARDY 
BRAN OWE I/LUB WARUNKI UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Ogólne C niskie wysoki 3 PWW  Produkty przeznaczone do ywienia 
zwierz t zawieraj ce niepo dane 
substancje na poziomie wy szym 

ni  ustalone prawnie limity nie mog  
by  mieszane w celach 
rozcie czenia z tymi samymi lub 
innymi produktami przeznaczonymi 

do ywienia zwierz t (dyrektywa 
2002/32/WE). 

Celowe mieszanie destylatów 
oleju rzepakowego z tymi 
samymi lub innymi 

produktami jest zabronione. 

 

Dioksyny z ziemi biel cej C niskie wysoki 3 PWW Ziemia biel ca stanowi 
potencjalne ród o 
zanieczyszczenia dioksynami 
podczas procesu rafinacji oleju. 

Niemniej jednak ilo  ziemi 
biel cej u ytej podczas rafinacji 
wynosi jedynie 1-3% w stosunku 
do ilo ci bielonego oleju. 

Dyrektywa 2002/32/WE ogranicza 
zawarto  dioksyn w materia ach 
paszowych pochodzenia ro linnego 
do 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) 

i ogranicza sum  dioksyn 
i dioksynopodobnych PCB do 
1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-
TEQ). 

 
Organizacja FEDIOL stworzy a 
Kodeks dobrych praktyk dot. 
warunków zakupu wie ej ziemi 

biel cej dla celów rafinacji oleju*, 
w którym zawarto maksymalne 
limity dla dioksyn 
i dioksynopodobnych PCB na 

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

Nale y zakupywa  wie  
ziemi  biel c  od dostawców, 
których produkty spe niaj  
specyfikacje zawarte 

w Kodeksie dobrych praktyk 
organizacji FEDIOL dot. 
warunków zakupu wie ej 
ziemi biel cej dla celów 

rafinacji oleju. 

 

Pozosta o ci pestycydów 
przekraczaj  MLP, tzn. 
pozosta o ci herbicydów, 
insektycydów, fungicydów 

i rodentycydów 
przekraczaj  maksymalne 
limity pozosta o ci. 
 

C niskie redni 2  Regularne monitorowanie 
pestycydów pozosta ych na 
ziarnach rzepaku wskazuje, i  
poziomy pozosta o ci mieszcz  

si  w wyznaczonych limitach 
prawnych.  

Rozporz dzenie 396/2005 
ustanawia limity dla pozosta o ci 
pestycydów. Rozporz dzenie to 
zezwala na zastosowanie 

wska nika transferu zatwierdzonych 
pestycydów do przetworzonych 
produktów pod warunkiem 
zachowania bezpiecze stwa 

w a cuchu paszowym. 
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Pozosta o ci pestycydów 
wymienionych w dyrektywie 

(WE) 2002/32 dot. 
obecno ci niepo danych 
substancji w paszach 

C niskie wysoki 3 PWW W otoczeniu mog  znajdowa  
si  zakazane pestycydy, 

jednak e prawdopodobie stwo 
znalezienia ich w surowym oleju 
rzepakowym jest bardzo niskie.  

Dyrektywa 2002/32/WE okre la 
dozwolone limity pozosta o ci 

w paszach dla szeregu pestycydów. 

Produkty, które nie spe niaj  
wymaga , nie powinny by  

stosowane w paszach. 

 

*http://www.fediol.be/5/index2.php 
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Ocena ryzyka dla a cucha ruty rzepakowej i produktów oleju rzepakowego 
 

 4.3. 

Rafinacja chemiczna: produkcja (soli) kwasów t uszczowych oleju 
rzepakowego wolnych od destylatów 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, STANDARDY 
BRAN OWE I/LUB WARUNKI UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Pozosta o ci pestycydów 
przekraczaj  MLP, tzn. 
pozosta o ci herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 
i rodentycydów 
przekraczaj  maksymalne 
limity pozosta o ci. 

C niskie redni 2  Regularne monitorowanie 
pestycydów pozosta ych na 
ziarnach rzepaku wskazuje, i  

poziomy pozosta o ci mieszcz  
si  w wyznaczonych limitach 
prawnych.  

Rozporz dzenie 396/2005 
ustanawia limity dla pozosta o ci 
pestycydów. Rozporz dzenie to 

zezwala na zastosowanie 
wska nika transferu zatwierdzonych 
pestycydów do przetworzonych 
produktów pod warunkiem 

zachowania bezpiecze stwa 
w a cuchu paszowym. 

  

Pozosta o ci pestycydów 
wymienionych w dyrektywie 
(WE) 2002/32 dot. 
obecno ci niepo danych 

substancji w paszach 

C bardzo niskie wysoki 2  W otoczeniu mog  znajdowa  
si  zakazane pestycydy, 
jednak e prawdopodobie stwo 
znalezienia ich w surowym oleju 

rzepakowym jest bardzo niskie.  

Dyrektywa 2002/32/WE okre la 
dozwolone limity pozosta o ci 
w paszach dla szeregu pestycydów. 

  

 



   

 55 

Ocena ryzyka dla a cucha ruty rzepakowej i produktów oleju rzepakowego 
 

 4.4. Rafinacja chemiczna: produkcja destylatów oleju rzepakowego 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, STANDARDY 
BRAN OWE I/LUB WARUNKI UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Ogólne C rednie wysoki 4 KPK  Produkty przeznaczone do ywienia 

zwierz t zawieraj ce niepo dane 
substancje na poziomie wy szym ni  
ustalone prawnie limity nie mog  by  
mieszane w celach rozcie czenia z 

tymi samymi lub innymi produktami 
przeznaczonymi do ywienia zwierz t 
(dyrektywa 2002/32/WE). 

Wed ug organizacji FEDIOL destylaty 

powsta e podczas rafinacji chemicznej nie 
mog  by  przeznaczone do produkcji 
paszy. Produkty t uszczowe otrzymywane 
podczas rafinacji prowadzonej metod  

okresow , w której etapy rafinacji fizycznej 
i chemicznej odbywaj  si  cznie przy 
zastosowaniu tego samego sprz tu, mog  
zosta  wykorzystane do produkcji paszy 

pod warunkiem istnienia danych 
analitycznych potwierdzaj cych 
zachowanie dozwolonych limitów dla 
poziomów dioksyn i pozosta o ci 

pestycydów. 

 

Dioksyny z ziemi biel cej C rednie wysoki 4 KPK Ziemia biel ca stanowi 

potencjalne ród o 
zanieczyszczenia dioksynami 
podczas procesu rafinacji 
oleju. Podczas rafinacji 

chemicznej dochodzi do 
koncentracji dioksyn w 
destylatach. 

Dyrektywa 2002/32/WE ogranicza 

zawarto  dioksyn w materia ach 
paszowych pochodzenia ro linnego do 
0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) 
i ogranicza sum  dioksyn 

i dioksynopodobnych PCB do 
1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 
 
Organizacja FEDIOL stworzy a Kodeks 

dobrych praktyk dot. warunków zakupu 
wie ej ziemi biel cej dla celów 

rafinacji oleju*, w którym zawarto 
maksymalne limity dla dioksyn 

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

Nale y zakupywa  wie  ziemi  biel c  

od dostawców, których produkty spe niaj  
specyfikacje zawarte w Kodeksie dobrych 
praktyk organizacji FEDIOL dot. warunków 
zakupu wie ej ziemi biel cej dla celów 

rafinacji oleju. 
 
Wed ug organizacji FEDIOL destylaty 
powsta e podczas rafinacji chemicznej nie 

mog  by  stosowane w produkcji paszy. 

 

Pozosta o ci pestycydów 
przekraczaj  MLP, tzn. 
pozosta o ci herbicydów, 

insektycydów, fungicydów i 
rodentycydów przekraczaj  
maksymalne limity 
pozosta o ci. 

 
 
 

C rednie redni 3 PWW Regularne monitorowanie 
pestycydów pozosta ych na 
ziarnach rzepaku wskazuje, i  

poziomy pozosta o ci 
mieszcz  si  w wyznaczonych 
limitach prawnych. Jednak e 
podczas rafinacji chemicznej 

dochodzi do koncentracji 
dioksyn w destylatach. 

Rozporz dzenie 396/2005 okre la 
limity dla pozosta o ci pestycydów. 
Rozporz dzenie to zezwala na 

zastosowanie wska nika transferu 
zatwierdzonych pestycydów do 
przetworzonych produktów pod 
warunkiem zachowania 

bezpiecze stwa w a cuchu 
paszowym. 

Patrz wy ej w rubryce „Ogólne”.  
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Pozosta o ci pestycydów 
wymienionych w unijnej 

dyrektywie 2002/32 dot. 
obecno ci niepo danych 
substancji w paszach 

C rednie wysoki 4 KPK W otoczeniu mog  znajdowa  
si  zakazane pestycydy. 

Prawdopodobie stwo 
znalezienia ich w surowym 
oleju rzepakowym jest bardzo 
niskie, jednak e podczas 

rafinacji dochodzi do 
koncentracji tych substancji w 
destylatach. 

Dyrektywa 2002/32/WE okre la 
dozwolone limity pozosta o ci 

w paszach dla szeregu pestycydów. 

Patrz wy ej w rubryce „Ogólne”. 
 

Wed ug organizacji FEDIOL destylaty 
powsta e podczas rafinacji chemicznej nie 
mog  by  stosowane w produkcji paszy. 

 

* http://www.fediol.be/5/index2.php 
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Ocena ryzyka dla a cucha ruty rzepakowej i produktów oleju rzepakowego 
 

 A. Sk adowanie i transport nasion oleistych i rut oleistych 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, 
STANDARDY BRAN OWE I/LUB 

WARUNKI UMOWY 
RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Toksyny ze rodków 

zwalczania szkodników 

C niskie wysoki 3 PWW Zatrute ziarna z otwartych 

pojemników mog  trafi  do a cucha 
ywno ciowego. 

 Nale y stosowa  program 

zwalczania szkodników 
zatwierdzony do u ycia 
w a cuchu ywno ciowym. 

 

Pozosta o ci pestycydów 
przekraczaj  MLP, tzn. 
pozosta o ci herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 
i rodentycydów 
przekraczaj  maksymalne 
limity pozosta o ci. 

C rednie redni 3 PWW Traktowanie nasion oleistych 
pestycydami po zako czeniu 
zbiorów stanowi czynnik krytyczny, 

gdy  czas rozk adu pestycydów jest 
na tym etapie ograniczony. Kraje 
eksportuj ce nasiona oleiste stosuj  
listy pozytywne dot. u ywanych 

pestycydów, co w przypadku 
niektórych substancji mo e by  
sprzeczne z unijnymi przepisami 
dot. limitów pozosta o ci 

pestycydów, szczególnie je li chodzi 
o nasiona mi kkie (np. nasiona 
s onecznika). 

Rozporz dzenie (WE) 
nr 396/2005 zabrania 
wprowadzania do obrotu 

towarów, które nie spe niaj  
wymaga  dot. MLP 
okre lonych w za cznikach 
do rozporz dzenia. 

Przedsi biorstwa zajmuj ce 
si  transportem 
i sk adowaniem maj  

obowi zek stosowania 
pestycydów w sposób 
prawid owy i prowadzenia 
odpowiedniej dokumentacji 

dot. stosowanych 
pestycydów. W innym 
przypadku musz  dokona  
weryfikacji poziomu 

pozosta o ci pestycydów 
stosowanych podczas 
transportu i sk adowania pod 
k tem ich zgodno ci 

z wymogami prawnymi UE. 

 

Zanieczyszczenie 

spowodowane przez 
adunek poprzedzaj cy 

podczas transportu 
wózkami rolniczymi, 

ci arówkami, barkami lub 
statkami morskimi 

C niskie wysoki 3 PWW Transport nasion oleistych i rut 

oleistych zazwyczaj nie odbywa si  
przy u yciu rodków transportowych 
przeznaczonych wy cznie do 
transportu ywno ci i paszy. 

 Przedsi biorstwa zajmuj ce 

si  transportem maj  
obowi zek czyszczenia 
wózków rolniczych, 
ci arówek, barek oraz 

statków morskich przed 
za adunkiem. Inspekcja 
sprawdzaj ca czysto  przed 
za adunkiem. 

 

Zanieczyszczenie 
spowodowane przez 
adunek poprzedzaj cy 

podczas sk adowania 

C niskie wysoki 3 PWW Nasiona oleiste i ruty oleiste mog  
zosta  zanieczyszczone 
mikotoksynami pochodz cymi 

z poprzednich adunków. 

 Firmy zajmuj ce si  
sk adowaniem powinny przed 
u yciem oczy ci  strefy 

sk adowania oraz sprawdzi  
ich czysto . 
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Ocena ryzyka dla a cucha ruty rzepakowej i produktów oleju rzepakowego 
 

 
B. Transport olejów tropikalnych, olejów z nasion i uzyskanych z nich 

produktów do zastosowania w paszy zgodnie ze standardami UE 
dot. transportu ywno ci  

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOP

ODO-
BIE STWO  

POZIOM 
ZAGRO ENIA  

KAT. 
RYZYKA 

PWW czy KPK UZASADNIENIE 
PRZEPISY PRAWNE, STANDARDY 

BRAN OWE I/LUB WARUNKI 
UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Zanieczyszczenie 
spowodowane przez 

adunek poprzedzaj cy 

         

– Cysterny samochodowe, 

kolejowe i barki 

C niskie wysoki 3 PWW Transport olejów powinien odbywa  si  

przy u yciu rodków transportowych 
przeznaczonych wy cznie do tego 
celu. 

Zgodnie z przepisami 

rozporz dzenia (WE) 
nr 852/2004 cysterny drogowe, 
kolejowe oraz barki s u ce do 
transportu p ynnych produktów 

spo ywczych powinny by  
wykorzystywane wy cznie do 
tego celu. 
 

Kodeks post powania 
organizacji FEDIOL dot. 
transportu luzem t uszczów 
i olejów przeznaczonych do 

bezpo redniego zastosowania 
w ywno ci odbywaj cego si  
w cysternach drogowych 
i kontenerach zbiornikowych*. 

Nale y upewni  si  co do zawarto ci 

adunków poprzedzaj cych zgodnie 
z zaleceniami praktycznego 
przewodnika FEDIOL dot. adunków 
poprzedzaj cych z uwzgl dnieniem 

rodków transportu i pow ok 
w zbiornikach. 

 

– Ma e zbiornikowce 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

C niskie wysoki 3 PWW W przypadku ma ych zbiornikowców 
(ang. tank coasters) transportuj cych 

oleje i t uszcze na krótkich odcinkach 
morskich w UE wymagane jest jako 
absolutne minimum, aby adunkiem 
przewo onym bezpo rednio wcze niej 

by  rodek spo ywczy lub adunek 
z unijnego wykazu dopuszczalnych 
adunków poprzedzaj cych 
wymienionych w dyrektywie 96/3/WE. 

Kodeks dobrych praktyk 
organizacji FEDIOL dot. 

transportu luzem olejów 
i t uszczów do i w ramach Unii 
Europejskiej*. 

Nale y upewni  si  co do zawarto ci 
adunków poprzedzaj cych zgodnie 

z zaleceniami praktycznego 
przewodnika FEDIOL dot. adunków 
poprzedzaj cych z uwzgl dnieniem 
rodków transportu i pow ok 

w zbiornikach. 
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Zanieczyszczenie rodkami 
czyszcz cymi 

         

– Cysterny samochodowe, 
kolejowe i barki 

C niskie redni 2  Podwy szony poziom ryzyka 
w stacjach oczyszczania, które zajmuj  

si  zarówno oczyszczaniem cystern do 
przewozu pasz, jak i cystern do 
przewozu substancji chemicznych 
w tym samym zak adzie. 

 
Kodeks dobrych praktyk 

organizacji FEDIOL dot. 
transportu luzem olejów 
i t uszczów do i w ramach Unii 
Europejskiej*. 

 
 

 
Nale y wprowadzi  kroki 

zapobiegaj ce zanieczyszczeniu 
cystern przeznaczonych do przewozu 
ywno ci i paszy oraz ich wyposa enia 

par , wod  i rodkami czyszcz cymi 

stosowanymi do mycia cystern 
przeznaczonych do przewozu 
produktów innych ni  ywno  i pasza. 
 

 
Kodeks post powania 

organizacji FEDIOL dot. 
transportu luzem 
t uszczów i olejów 
przeznaczonych do 

bezpo redniego 
zastosowania 
w ywno ci 
odbywaj cego si  

w cysternach 
drogowych 
i kontenerach 
zbiornikowych zawiera 

szereg dobrych praktyk 
odnosz cych si  do 
czyszczenia cystern.  

– Ma e zbiornikowce C niskie redni 2  Podwy szone ryzyko w przypadku gdy 
statek nie jest przeznaczony wy cznie 
do transportu ywno ci lub paszy.  

 Nale y korzysta  z us ug stacji 
czyszcz cych z wdro onym systemem 
HACCP. Przed za adunkiem nale y 

domaga  si  wydania podpisanego 
certyfikatu po wiadczaj cego czysto  
zbiorników. 

 

* http://www.fediol.be/5/index2.php 
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Ocena ryzyka dla a cucha ruty rzepakowej i produktów oleju rzepakowego 
 

 
B. Transport olejów tropikalnych, olejów z nasion i uzyskanych z nich 

produktów do zastosowania w paszy zgodnie ze standardami UE 
dot. transportu ywno ci (cd.) 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOP

ODO-
BIE STWO  

POZIOM 
ZAGRO ENIA  

KAT. 
RYZYKA 

PWW czy KPK UZASADNIENIE 
PRZEPISY PRAWNE, 

STANDARDY BRAN OWE I/LUB 
WARUNKI UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

P yny grzewcze lub 
ch odz ce z wyposa enia 

         

– Cysterny samochodowe  C niskie niski 1  Stosowane s  cysterny ze stali 
nierdzewnej, które s  ogrzewane wod  
z instalacji ch odz cej silnik poprzez 
system podwójnych cian (a nie 

w ownic).  

Kodeks dobrych praktyk 
organizacji FEDIOL dot. 
transportu luzem olejów 
i t uszczów do i w ramach Unii 

Europejskiej*. 

  

– Cysterny kolejowe, barki 

zbiornikowe i ma e 
zbiornikowce 

C niskie wysoki 3 PWW Toksyczne oleje termiczne mog  wci  

znajdowa  si  w u yciu. Jednak e ze 
wzgl du na stosunkowo niskie 
temperatury ogrzewania stosowane 
w czasie transportu 

prawdopodobie stwo wycieku olejów 
termicznych do przewo onego 
produktu jest niskie. 

 W ownice grzewcze w cysternach 

kolejowych musz  by  wykonane ze stali 
nierdzewnej (FEDIOL). 
Przewo nik stosuj cy oleje termiczne 
powinien zapewni  dokumentacj  dot. 

potencjalnych strat netto i w miar  
konieczno ci dokona  odpowiednich 
analiz.  

 

Cia a obce F niskie wysoki 3 PWW   Dobry PWW powinien wymaga , by 
za adunek oleju rafinowanego do cystern 
samochodowych odbywa  si  pod 
zadaszeniem. 

 

Zafa szowanie C/B/F niskie wysoki 3 PWW Zafa szowanie produktu mo e mie  
szkodliwe skutki. 

 Nale y stosowa  si  do minimalnych 
wymogów obowi zkowych zawartych 

w Kodeksie post powania organizacji 
FEDIOL dot. transportu luzem t uszczów 
i olejów przeznaczonych do 
bezpo redniego zastosowania 

w ywno ci odbywaj cego si  
w cysternach drogowych i kontenerach 
zbiornikowych. 

 

* http://www.fediol.be/5/index2.php 
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Ocena ryzyka dla a cucha ruty rzepakowej i produktów oleju rzepakowego 
 

 

C. Transport olejów tropikalnych, olejów z nasion, uzyskanych z nich 
produktów oraz produktów ubocznych do zastosowania w paszy 
odbywaj cy si  wg standardów, które nie s  zgodne z przepisami 
UE dot. transportu ywno ci 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOP

ODO-
BIE STWO  

POZIOM 
ZAGRO ENIA  

KAT. 
RYZYKA 

PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, 
STANDARDY 

BRAN OWE I/LUB 
WARUNKI UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Zanieczyszczenie 

spowodowane przez 
adunek poprzedzaj cy 

C niskie wysoki 3 PWW Cysterny samochodowe i barki mog y by  

wykorzystane do transportu materia ów 
niekompatybilnych z ywno ci  i pasz , np. 
produktów petrochemicznych. 

 Cysterny i barki, które nie s u  

wy cznie do transportu produktów 
ywno ciowych i paszy, nale a o 

obj  procedur  czyszcz c , która 
zosta a poddana uprzedniej 

walidacji. 

 

Zanieczyszczenie rodkami 

czyszcz cymi 

C rednie redni 3 PWW Podwy szony poziom ryzyka w stacjach 

oczyszczania, które zajmuj  si  zarówno 
oczyszczaniem cystern do przewozu pasz, 
jak i cystern do przewozu substancji 
chemicznych w tym samym zak adzie. 

 W procesie czyszczenia nale a o 

zastosowa  rodki czyszcz ce 
zatwierdzone do kontaktu 
z ywno ci  lub pasz . 

Kodeks post powania 

organizacji FEDIOL dot. 
transportu luzem t uszczów 
i olejów przeznaczonych do 
bezpo redniego zastosowania 

w ywno ci odbywaj cego si  
w cysternach drogowych 
i kontenerach zbiornikowych 
zawiera szereg dobrych 

praktyk odnosz cych si  do 
czyszczenia cystern. 

P yny grzewcze lub 
ch odz ce z nieprawid owo 
dzia aj cego sprz tu 

         

– Cysterny samochodowe C niskie niski 1  Zabronione jest stosowanie cystern 
wykorzystuj cych w ownice do przesy u 
ciep a. 

Cysterny ogrzewane s  wod  z instalacji 
ch odz cej silnik poprzez system podwójnych 
cian. 

 

 
 
 

 
 

 
 

– Barki C niskie wysoki 3 PWW Toksyczne oleje termiczne mog  wci  
znajdowa  si  w u yciu. Jednak e ze 

wzgl du na stosunkowo niskie temperatury 
ogrzewania stosowane w czasie transportu 

 Przewo nik stosuj cy oleje 
termiczne powinien zapewni  

dokumentacj  dot. potencjalnych 
strat netto i w miar  konieczno ci 

W procesie ogrzewania 
zaleca si  stosowanie gor cej 

wody lub pary. 
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prawdopodobie stwo wycieku olejów 
termicznych do przewo onego produktu jest 

niskie. 

dokona  odpowiednich analiz.  

Cia a obce F niskie redni 2      

Zafa szowanie produktu 
olejem mineralnym 

 niskie wysoki 3 PWW Zafa szowanie produktu olejami mineralnymi 
wci  stanowi problem w przypadku 

transportu olejów w krajach pochodzenia 
produktu. Pocz wszy od pa dziernika 1999 r. 
zosta y zintensyfikowane kontrole produktów, 
w zwi zku z czym zmala o 

prawdopodobie stwo zafa szowania 
produktu. 

 Nale y zapobiega  zafa szowaniu 
produktu.  
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Ocena ryzyka dla a cucha ruty rzepakowej i produktów oleju rzepakowego 
 

 D. Sk adowanie 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOP

ODO-
BIE STWO  

POZIOM 
ZAGRO ENI

A  
KAT. RYZYKA PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, 
STANDARDY BRAN OWE 
I/LUB WARUNKI UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Zanieczyszczenie 

spowodowane brakiem 
segregacji 
(zanieczyszczenie 
spowodowane przez 

adunek poprzedzaj cy, 
zastosowanie 
nieprawid owych cze ) 

C niskie wysoki 3 PWW Niniejsza klasyfikacja ryzyka dotyczy terminali 

sk aduj cych zarówno rodki chemiczne, jak 
i oleje ro linne. Ryzyko jest ni sze, w przypadku 
gdy terminale zbiornikowe podczas sk adowania 
olejów ro linnych stosuj  si  do wymogów 

unijnego wykazu dopuszczalnych adunków 
poprzedzaj cych w transporcie morskim. Ryzyko 
jest najni sze, gdy oleje ro linne sk adowane s  
w zbiornikach przeznaczonych do sk adowania 

wy cznie produktów ywno ciowych. 

Terminale znajduj ce si  

na terenie UE i zajmuj ce 
si  sk adowaniem 
t uszczów i olejów 
stosowanych w produktach 

spo ywczych maj  
obowi zek wdro enia 
systemu HACCP 
(rozporz dzenie (WE) 

nr 852/2004). 
 

Przedsi biorstwa zajmuj ce si  

sk adowaniem powinny jako 
minimum stosowa  si  do 
wymogów UE dotycz cych 
adunków poprzedzaj cych 

w odniesieniu do transportu 
morskiego zawartych 
w dyrektywie nr 96/3/WE.   

 

Zanieczyszczenie 
rodkami czyszcz cymi 

C niskie wysoki 3 PWW Niniejsza klasyfikacja ryzyka dotyczy terminali 
sk aduj cych zarówno rodki chemiczne, jak 
i oleje ro linne. Mo e si  zdarzy , i  terminale te 
nie b d  stosowa  rodków czyszcz cych 

nadaj cych si  do u ycia w przemy le 
spo ywczym. W przypadku terminali 
zbiornikowych w UE, które wdro y y system 
HACCP i w których miejsca sk adowania olejów 

ro linnych oddzielone s  od strefy sk adowania 
substancji chemicznych, prawdopodobie stwo 
zastosowania niew a ciwych rodków 
chemicznych jest bardzo niskie. 

 rodki czyszcz ce musz  by  
dopuszczone do stosowania 
w przemy le spo ywczym. 
 

 

Oleje termiczne 
pochodz ce 

z nieprawid owo 
dzia aj cego sprz tu 

C niskie wysoki 3 PWW Toksyczne oleje termiczne mog  wci  
znajdowa  si  w u yciu. Jednak e ze wzgl du 

na stosunkowo niskie temperatury ogrzewania 
stosowane w czasie sk adowania 
prawdopodobie stwo wycieku olejów 
termicznych do sk adowanego produktu jest 

niskie. 

 Podmiot sk aduj cy stosuj cy 
oleje termiczne powinien 

zapewni  dokumentacj  dot. 
potencjalnych strat netto 
i w miar  konieczno ci dokona  
odpowiednich analiz.   

W procesie ogrzewania 
zaleca si  stosowanie gor cej 

wody lub pary. 
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PASZA  

Ocena ryzyka dla a cucha ruty s onecznikowej i produktów oleju s onecznikowego 

 

 1. Hodowla nasion s onecznika* 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, 
STANDARDY BRAN OWE I/LUB 

WARUNKI UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Pozosta o ci pestycydów 
przekraczaj  MLP, tzn. 
pozosta o ci herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 
i rodentycydów 
przekraczaj  maksymalne 
limity pozosta o ci.  

C     Kraje trzecie eksportuj ce nasiona 
s onecznika (Argentyna, W gry itd.) 
stosuj  listy pozytywne dot. 

pestycydów stosowanych podczas 
uprawy, co w przypadku niektórych 
substancji mo e by  sprzeczne 
z unijnymi przepisami dot. limitów 

pozosta o ci pestycydów. 
W przypadku ziaren s onecznika, 
stosowanie pestycydów po 
zako czeniu zbiorów wydaje si  by  

du o czynnikiem znacznie wi kszej 
wagi ni  stosowanie pestycydów 
w czasie upraw. 

Rozporz dzenie (WE) 
nr 396/2005 zabrania 
wprowadzania do obrotu 

towarów, które nie spe niaj  
wymaga  dot. MLP 
okre lonych w za cznikach. 

  

* Ocena ryzyka poza UE nie jest obj ta zakresem niniejszego dokumentu. Wi cej informacji dost pnych jest w sekcji d) Analiza ryzyka, par. 2.3. 

 



   

 66

Ocena ryzyka dla a cucha ruty s onecznikowej i produktów oleju s onecznikowego 

 

 2. Suszenie nasion s onecznika na etapie produkcji pierwotnej*  

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, 
STANDARDY BRAN OWE I/LUB 

WARUNKI UMOWY 
RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Zanieczyszczenia 
spowodowane suszeniem 

         

– dioksyny C     Spalanie odpadów mo e 
powodowa  formowanie si  
dioksyn. Jak dot d nie 
zdarzy o si  jeszcze, by 
monitorowane przez podmioty 

bran y olejarskiej poziomy 
st enia dioksyn w surowym 
oleju s onecznikowym 
przekroczy y granic  

wykrywalno ci. 

Kodeks dobrej praktyki dot. 
zapobiegania i redukcji 
poziomu zanieczyszcze  
w produktach ywno ciowych 
i paszach spowodowanych 

wyst powaniem dioksyn 
i dioksynopodobnych PCB 
(Codex CAC/RCP 62-2006). 

 Dobre Praktyki Wytwarzania 
rekomenduj  stosowanie paliw, 
które nie powoduj  formowania 
si  dioksyn, zwi zków 
dioksynopodobnych i innych 

szkodliwych kontaminantów.  

W przypadku ogrzewania 
bezpo redniego nale y stosowa  
odpowiednie palniki. Konieczne 

jest monitorowanie procesu 
w celu upewnienia si , i  
suszenie lub ogrzewanie nie 
powoduj  podwy szenia poziomu 

dioksyn i dioksynopodobnych 
PCB. Nie stosowa  odpadów 
w charakterze paliwa podczas 
suszenia bezpo redniego. 

* Ocena ryzyka poza UE nie jest obj ta zakresem niniejszego dokumentu. Wi cej informacji dost pnych jest w sekcji d) Analiza ryzyka, par. 2.3. 
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Ocena ryzyka dla a cucha ruty s onecznikowej i  produktów oleju s onecznikowego  

 

 3. T oczenie nasion s onecznika 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, 
STANDARDY BRAN OWE I/LUB 

WARUNKI UMOWY 
RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Toksyny ze rodków 
zwalczania szkodników 

C niskie wysoki 3 PWW Zatrute ziarna z otwartych 
pojemników mog  trafi  do 

a cucha ywno ciowego. 

 Nale y stosowa  program 
zwalczania szkodników 

zatwierdzony do u ycia w a cuchu 
ywno ciowym. 

 

Zwi zki toksyczne 
z heksanu 

C niskie wysoki 3 PWW Heksan stosowany w przemy le 
mo e zawiera  toksyczne 
sk adniki. 

Dyrektywa 2009/32/WE 
okre la kryteria czysto ci dla 
heksanu stosowanego 
podczas t oczenia nasion 

oleistych.  

Nale y stosowa  heksan 
zatwierdzony do u ytku w przemy le 
spo ywczym. 

 

Oleje hydrauliczne lub 

smary z nieprawid owo 
dzia aj cego sprz tu 

C niskie wysoki 3 PWW Oleje hydrauliczne oraz smary 

mog  zawiera  toksyczne 
substancje. 

 Program warunków wst pnych 

powinien zapobiega  
zanieczyszczeniu produktu olejami 
hydraulicznymi i smarami, które nie 
s  zatwierdzone do stosowania 

w przemy le spo ywczym, oraz 
minimalizowa  ryzyko 
zanieczyszczenia produktu olejami 
hydraulicznymi i smarami 

dopuszczonymi do u ytku 
w przemy le spo ywczym. Program 
wst pny mo e obejmowa  
prowadzenie ewidencji 

zastosowanych ilo ci. 

 

Cia a obce, takie jak kawa ki 

szk a, drewna, metalu itd. 

F rednie redni 3 PWW Mo liwa obecno  cia a obcego.  Nale y wdro y  system usuwaj cy 

cia a obce. 
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Ocena ryzyka dla a cucha ruty s onecznikowej i produktów oleju s onecznikowego 

 

 3.1. Produkcja oleju surowego 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, 
STANDARDY BRAN OWE I/LUB 

WARUNKI UMOWY 
RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Oleje mineralne 

z nieprawid owo 
dzia aj cego systemu 
odzysku 

C niskie wysoki 3 PWW Oleje mineralne mog  zawiera  

substancje toksyczne. W interesie 
podmiotu le y odzysk jak 
najwi kszej ilo ci heksanu i – co za 
tym idzie – utrzymanie systemu 

odzysku w dobrym stanie 
technicznym. 

 W systemie odzysku nale y 

stosowa  olej mineralny 
zatwierdzony do u ycia 
w przemy le spo ywczym. 
Program warunków 

wst pnych powinien 
zapobiega  zanieczyszczeniu 
produktu olejami, które nie s  
zatwierdzone do stosowania 

w przemy le spo ywczym, 
oraz minimalizowa  ryzyko 
zanieczyszczenia produktu 
olejami dopuszczonymi do 

u ytku w przemy le 
spo ywczym. Program 
wst pny mo e obejmowa  
prowadzenie ewidencji 

zastosowanych ilo ci. 

Holenderskie Dobre Praktyki 

Wytwarzania przewiduj  limit 
dla zawarto ci w glowodorów 
C (10-40) w oleju 
s onecznikowym i produktach 

ubocznych jego rafinacji na 
poziomie 1000 mg/kg. 

Pozosta o ci pestycydów 

przekraczaj  MLP, tzn. 
pozosta o ci herbicydów, 
insektycydów, fungicydów 
i rodentycydów 

przekraczaj  maksymalne 
limity pozosta o ci. 

C rednie redni 3 PWW Regularne monitorowanie 

pestycydów pozosta ych na 
ziarnach s onecznika wskazuje, i  
poziomy pozosta o ci mieszcz  si  
w wyznaczonych limitach prawnych.  

Polityka dot. maksymalnych limitów 
pozosta o ci stosowana przez 
pa stwa trzecie ró ni si  od polityki 
UE w tej dziedzinie. 

Rozporz dzenie (WE) 

nr 396/2005 okre la limity dla 
pozosta o ci pestycydów. 
Rozporz dzenie to zezwala 
na zastosowanie wska nika 

transferu zatwierdzonych 
pestycydów do 
przetworzonych produktów 
pod warunkiem zachowania 

bezpiecze stwa w a cuchu 
ywno ciowym. 

Umowy handlowe FEDIOL 
dot. zakupu nasion 

s onecznika z regionu Morza 
Czarnego (zawieraj ce 
klauzul  dotycz c  zgodno ci 
z wymogami przepisów UE 

dot. MLP). 

Nale y dokona  inspekcji 

materia u przychodz cego 
(w zale no ci od kraju 
pochodzenia).  
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Pozosta o ci pestycydów 
wymienionych w unijnej 

dyrektywie 2002/32 dot. 
obecno ci niepo danych 
substancji w paszach 

C bardzo niskie wysoki 2  W otoczeniu mog  znajdowa  si  
zakazane pestycydy. Jednak e 

prawdopodobie stwo znalezienia 
ich w surowym oleju 
s onecznikowym jest bardzo niskie.  

Dyrektywa 2002/32/WE 
okre la dozwolone limity 

pozosta o ci w paszach dla 
szeregu pestycydów. 

  

Heksan pozostaj cy w oleju 
surowym po procesie 
odzysku 

C wysokie niski 3 PWW Po ekstrakcji oleju przy pomocy 
heksanu i po procesie odzysku 
heksanu z oleju, ilo ci ladowe tej 

substancji mog  wci  znajdowa  
si  w oleju surowym. 

Ustalona przez organizacj  
FOSFA minimalna 
temperatura zap onu wynosi 

121°C. 

Nale y stosowa  si  do 
przepisów reguluj cych 
transport, które zawieraj  

surowsze wymogi dot. 
poziomu pozosta o ci 
heksanu, ni  jest to konieczne 
w przypadku bezpiecze stwa 

pasz. 
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Ocena ryzyka dla a cucha ruty s onecznikowej i produktów oleju s onecznikowego 

 

 3.2. Produkcja ruty s onecznikowej 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, 
STANDARDY BRAN OWE I/LUB 

WARUNKI UMOWY 
RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Dioksyny pochodz ce ze 
rodka przeciwzbrylaj cego 

C niskie wysoki 3 PWW rodek przeciwzbrylaj cy jest 
pochodzenia mineralnego 
i w zwi zku z tym mo e zawiera  
dioksyny. Dioksyny s  truj ce dla 
ludzi i zwierz t. 

Rozporz dzenie 
2439/1999/WE zawiera 
wymagane kryteria jako ci dla 
rodków przeciwzbrylaj cych. 

Nale y zakupi  rodek 
przeciwzbrylaj cy 
dopuszczony do stosowania 
w przemy le spo ywczym. 

 

Salmonella B niskie wysoki 3 PWW Salmonella stanowi jedno 
z wi kszych zagro e  w przypadku 

ska e  mikrobiologicznych paszy. 
Bakterie salmonelli s  powszechne 
w rodowisku, w zwi zku z tym 
ka de ogniwo a cucha 

ywno ciowego, pocz wszy od 
wytwórców, a sko czywszy na 
konsumentach, ma do odegrania 
istotn  rol , je li chodzi o redukcj  

ryzyka zatrucia salmonell  w ród 
ludzi i zwierz t. Pasza zwierz ca to 
jeden z potwierdzonych kana ów, 
przez które salmonella mo e dosta  

si  do a cucha ywno ciowego. 

Kodeks post powania 
organizacji FEDIOL 

ws. zwalczania salmonelli 
w t oczniach nasion 
oleistych*. 

Nale y stosowa  PWW 
uwzgl dnione w Kodeksie 

post powania FEDIOL dot. 
zwalczania salmonelli, takie 
jak czyszczenie odpylaczy 
i systemów ch odzenia, 

zapobieganie kondensacji 
pary w liniach produkcyjnych 
i silosach oraz szkolenie 
personelu. 

Wszystkie ogniwa a cucha 
paszowego maj  obowi zek 

ograniczy  wyst powanie 
salmonelli w swoich 
produktach do minimum. 
Unijna bran a t oczenia 

nasion oleistych podj a ju  
daleko id ce kroki w tej 
kwestii, wprowadzaj c 
nieobowi zkowe rodki 

prowadz ce do redukcji 
wska ników zanieczyszczenia 
produkowanych materia ów 
paszowych. Od czasu 

wprowadzenia w 1993 r. 
Kodeksu organizacji FEDIOL 
ws. Dobrych Praktyk 
Wytwarzania dla t oczni 

nasion oleistych 
(zast pionego niniejszym 
Przewodnikiem) osi gni to 
w tej dziedzinie znaczny 

post p. 

Dioksyny z ziemi biel cej C niskie wysoki 3 PWW Ziemia biel ca jest pochodzenia 

mineralnego i w zwi zku z tym 
mo e zawiera  dioksyny. Dioksyny 
s  truj ce dla ludzi i zwierz t. 

Dyrektywa 2002/32/WE 

ogranicza zawarto  dioksyn 
w materia ach paszowych 
pochodzenia ro linnego do 
0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-

TEQ) i ogranicza sum  
dioksyn i dioksynopodobnych 
PCB do 1,5 ng/kg (WHO-
PCDD/F-PCB-TEQ). 

 
Organizacja FEDIOL 
stworzy a Kodeks dobrych 

Nale y zakupywa  wie  

ziemi  biel c  od dostawców, 
których produkty spe niaj  
specyfikacje zawarte 
w Kodeksie dobrych praktyk 

organizacji FEDIOL dot. 
warunków zakupu wie ej 
ziemi biel cej dla celów 
rafinacji oleju. 

Ryzyko to odnosi si  jedynie 

do zak adów zajmuj cych si  
zarówno t oczeniem nasion, 
jak i rafinacj  oleju. 
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praktyk dot. warunków zakupu 
wie ej ziemi biel cej dla 

celów rafinacji oleju*, 
w którym zawarto 
maksymalne limity dla dioksyn 
i dioksynopodobnych PCB na 

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

Pozosta o ci heksanu C wysokie niski 3 PWW Obecno  pozosta o ci heksanu 
w rutach oleistych. 

400 ppm (umowa ADR) Nale y stosowa  si  do 
przepisów reguluj cych 
transport, które zawieraj  
surowsze wymogi dot. 

poziomu pozosta o ci 
heksanu ni  jest to konieczne 
w przypadku bezpiecze stwa 
pasz. 

 

Jako  wody C/B/F niskie wysoki 3 PWW W produkcji ruty s onecznikowej 
wykorzystywana jest woda. 

Zgodnie z rozporz dzeniem 
183/2005/WE do produkcji 

paszy nale y stosowa  wod  
o odpowiedniej jako ci. 

Nale y stosowa  wod  
o odpowiedniej jako ci. 

 

* http://www.fediol.be/5/index2.php 
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Ocena ryzyka dla a cucha ruty s onecznikowej i produktów oleju s onecznikowego 

 

 3.3. Oddzielanie usek nasion s onecznika 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, 
STANDARDY BRAN OWE I/LUB 

WARUNKI UMOWY 
RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Salmonella B niskie wysoki 3 PWW Salmonella stanowi jedno z wi kszych 

zagro e  w przypadku ska e  
mikrobiologicznych paszy. Bakterie 
salmonelli s  powszechne w rodowisku, 
w zwi zku z tym ka de ogniwo a cucha 

ywno ciowego, pocz wszy od 
wytwórców, a sko czywszy na 
konsumentach, ma do odegrania istotn  
rol , je li chodzi o redukcj  ryzyka 

zatrucia salmonell  w ród ludzi i zwierz t. 
Pasza zwierz ca to jeden 
z potwierdzonych kana ów, przez które 
salmonella mo e dosta  si  do a cucha 

ywno ciowego. 
 

Kodeks post powania 

organizacji FEDIOL 
ws. zwalczania salmonelli 
w t oczniach nasion 
oleistych*. 

Nale y stosowa  rodki 

zapobiegawcze wymienione 
w Kodeksie post powania 
organizacji FEDIOL 
ws. zwalczania salmonelli 

w t oczniach nasion oleistych. 
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Ocena ryzyka dla a cucha ruty s onecznikowej i produktów oleju s onecznikowego 

 

 4. Rafinacja 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, 
STANDARDY BRAN OWE 
I/LUB WARUNKI UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Oleje hydrauliczne lub smary 
z nieprawid owo dzia aj cego 
sprz tu 

C niskie wysoki 3 PWW Oleje hydrauliczne oraz smary 
mog  zawiera  toksyczne 
substancje. 

 Program warunków wst pnych powinien 
zapobiega  zanieczyszczeniu produktu 
olejami hydraulicznymi i smarami, które 
nie s  zatwierdzone do stosowania w 

przemy le spo ywczym, oraz 
minimalizowa  ryzyko zanieczyszczenia 
produktu olejami hydraulicznymi i 
smarami dopuszczonymi do u ytku w 

przemy le spo ywczym. Program 
wst pny mo e obejmowa  prowadzenie 
ewidencji zastosowanych ilo ci. 

Holenderskie Dobre Praktyki 
Wytwarzania przewiduj  limit 
dla zawarto ci w glowodorów C 
(10-40) w oleju s onecznikowym 

i produktach ubocznych jego 
rafinacji na poziomie 1000 
mg/kg. 

rodki czyszcz ce 
i preparaty do czyszczenia 

kot ów 

C rednie redni 3 PWW rodki czyszcz ce i para 
(zawieraj ca rodki do 

czyszczenia kot ów) wchodz  w 
kontakt z produktem. 

 rodki czyszcz ce stosowane 
w systemie produkcji nale y po u yciu 

sp uka . rodki czyszcz ce i preparaty 
do czyszczenia kot ów musz  by  
dopuszczone do stosowania w przemy le 
spo ywczym. 

 

Ska ona woda C niskie wysoki 3 PWW Woda u ywana jest w procesie 

czyszczenia. Gor ca woda 
wykorzystywana jest do 
destylacji. 

 Stosowa  wod  zdatn  do picia.  

Pomoce przetwórcze  
(roztwory alkaliczne, kwasy)  

C rednie redni 3 PWW Pomoce przetwórcze wchodz  
w kontakt z produktem. 

 Pomoce przetwórcze, które wchodz  
w bezpo redni kontakt z produktem, 

powinny by  dopuszczone do stosowania 
w ywno ci lub do stosowania w 
przemy le spo ywczym. 

 

Cia a obce, takie jak kawa ki 

szk a, drewna, metalu itd. 

F rednie redni 3 PWW Mo liwa obecno  cia a 

obcego. 

 Odfiltrowanie przed za adunkiem.  

Oleje termiczne 
z nieprawid owo dzia aj cego 
sprz tu 

C rednie wysoki 4 KPK Oleje termiczne mog  by  
wci  w u yciu przez podmioty 
nienale ce do FEDIOL. 

Zgodnie z Kodeksem 
organizacji FEDIOL dot. 
podgrzewania olejów 
jadalnych podczas 

produkcji*, stosowanie 
olejów termicznych jest 
niedozwolone. 

W procesie ogrzewania zaleca si  
stosowanie gor cej wody lub pary. 
W innym przypadku nale y wprowadzi  
rodek kontrolny zapobiegaj cy 

zanieczyszczeniu produktu olejami 
termicznymi. 

 

* http://www.fediol.be/5/index2.php 
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Ocena ryzyka dla a cucha ruty s onecznikowej i produktów oleju s onecznikowego 

 

 4.1. Produkcja rafinowanego oleju s onecznikowego 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, STANDARDY 
BRAN OWE I/LUB WARUNKI UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Dioksyny z ziemi biel cej C niskie wysoki 3 PWW Ziemia biel ca stanowi 
potencjalne ród o 
zanieczyszczenia dioksynami 

podczas procesu rafinacji 
oleju. Niemniej jednak ilo  
ziemi biel cej u ytej podczas 
rafinacji wynosi jedynie 1-3% 

w stosunku do ilo ci 
bielonego oleju. 

Dyrektywa 2002/32/WE ogranicza 
zawarto  dioksyn w materia ach 
paszowych pochodzenia ro linnego 

do 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) 
i ogranicza sum  dioksyn 
i dioksynopodobnych PCB do 
1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ). 
 
Organizacja FEDIOL stworzy a 
Kodeks dobrych praktyk dot. 

warunków zakupu wie ej ziemi 
biel cej dla celów rafinacji oleju*, 
w którym zawarto maksymalne 
limity dla dioksyn 

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

Nale y zakupywa  wie  
ziemi  biel c  od dostawców, 
których produkty spe niaj  

specyfikacje zawarte 
w Kodeksie dobrych praktyk 
organizacji FEDIOL dot. 
warunków zakupu wie ej 

ziemi biel cej dla celów 
rafinacji oleju. 

 

Pozosta o ci pestycydów 
przekraczaj  MLP, tzn. 
pozosta o ci herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 
i rodentycydów 
przekraczaj  maksymalne 
limity pozosta o ci. 

C rednie redni 3 PWW Regularne monitorowanie 
pestycydów pozosta ych na 
ziarnach s onecznika 

wskazuje, i  poziomy 
pozosta o ci mieszcz  si  
w wyznaczonych limitach 
prawnych. Jednak e 

traktowanie nasion oleistych 
pestycydami po zako czeniu 
zbiorów stanowi niezmiernie 
istotny czynnik, gdy  mo e 

spowodowa , i  ziarna 
s onecznika i produkty 
uboczne rafinacji oleju 
s onecznikowego nie b d  

odpowiada  wymogom dot. 
MLP, chyba e pozosta o ci 
pestycydów zosta y 
ca kowicie usuni te podczas 

rafinacji surowego oleju. 

Rozporz dzenie 396/2005 okre la 
limity dla pozosta o ci pestycydów. 
Rozporz dzenie to zezwala na 

zastosowanie wska nika transferu 
zatwierdzonych pestycydów do 
przetworzonych produktów pod 
warunkiem zachowania 

bezpiecze stwa w a cuchu 
paszowym. 

W przypadku gdy pozosta o ci 
pestycydu przekraczaj  
ustalony limit, nale y 

przeprowadzi  ocen  
bezpiecze stwa paszy. 

 

Pozosta o ci pestycydów 

wymienionych w unijnej 

C bardzo niskie wysoki 2  W otoczeniu mog  znajdowa  

si  zakazane pestycydy. 

Dyrektywa 2002/32/WE okre la 

dozwolone limity pozosta o ci 
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dyrektywie 2002/32 dot. 
obecno ci niepo danych 

substancji w paszach 

Jednak e 
prawdopodobie stwo 

znalezienia ich w surowym 
oleju s onecznikowym jest 
bardzo niskie.  

w paszach dla szeregu pestycydów. 

Zanieczyszczenie 
mikrobiologiczne 
 

B niskie redni 2  Wilgotno  (tzn. aktywno  
wody) w olejach rafinowanych 
jest zbyt niska, by umo liwi  

rozrost bakterii. 

   

* http://www.fediol.be/5/index2.php 



   

 76

Ocena ryzyka dla a cucha ruty s onecznikowej i produktów oleju s onecznikowego 

 

 4.2. 

Rafinacja fizyczna: produkcja destylatów kwasów t uszczowych 
oleju s onecznikowego 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, STANDARDY 
BRAN OWE I/LUB WARUNKI UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Ogólne C niskie wysoki 3 PWW  Produkty przeznaczone do ywienia 
zwierz t zawieraj ce niepo dane 
substancje na poziomie wy szym ni  

ustalone prawnie limity nie mog  by  
mieszane w celach rozcie czenia 
z tymi samymi lub innymi produktami 
przeznaczonymi do ywienia zwierz t 

(dyrektywa 2002/32/WE). 

Celowe mieszanie destylatów 
oleju s onecznikowego z tymi 
samymi lub innymi 

produktami jest zabronione. 

 

Dioksyny z ziemi biel cej C niskie wysoki 3 PWW Ziemia biel ca stanowi potencjalne 

ród o zanieczyszczenia dioksynami 
podczas procesu rafinacji oleju. 
Niemniej jednak ilo  ziemi biel cej 
u ytej podczas rafinacji wynosi 

jedynie 1-3% w stosunku do ilo ci 
bielonego oleju. 

Dyrektywa 2002/32/WE ogranicza 

zawarto  dioksyn w materia ach 
paszowych pochodzenia ro linnego do 
0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) 
i ogranicza sum  dioksyn 

i dioksynopodobnych PCB do 1,5 ng/kg 
(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 
 
Organizacja FEDIOL stworzy a Kodeks 

dobrych praktyk dot. warunków zakupu 
wie ej ziemi biel cej dla celów 

rafinacji oleju*, w którym zawarto 
maksymalne limity dla dioksyn 

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

Nale y zakupywa  wie  

ziemi  biel c  od dostawców, 
których produkty spe niaj  
specyfikacje zawarte 
w Kodeksie dobrych praktyk 

organizacji FEDIOL dot. 
warunków zakupu wie ej 
ziemi biel cej dla celów 
rafinacji oleju. 

 

Pozosta o ci pestycydów 
przekraczaj  MLP, tzn. 
pozosta o ci herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 
i rodentycydów 
przekraczaj  maksymalne 
limity pozosta o ci. 

 
 
 
 

 
 
 

C rednie redni 3 PWW Regularne monitorowanie 
pestycydów pozosta ych na 
ziarnach s onecznika wskazuje, i  

poziomy pozosta o ci mieszcz  si  
w wyznaczonych limitach prawnych. 
Jednak e stosowanie pestycydów 
w przypadku zebranych ju  nasion 

stanowi niezmiernie istotny czynnik, 
gdy  mo e spowodowa , i  ziarna 
s onecznika i produkty uboczne 
rafinacji oleju s onecznikowego nie 

b d  odpowiada  wymogom dot. 
MLP. 

Rozporz dzenie 396/2005 okre la 
limity dla pozosta o ci pestycydów. 
Rozporz dzenie to zezwala na 

zastosowanie wska nika transferu 
zatwierdzonych pestycydów do 
przetworzonych produktów pod 
warunkiem zachowania 

bezpiecze stwa w a cuchu 
paszowym. 

W przypadku gdy 
pozosta o ci pestycydu 
przekraczaj  ustalony limit, 

nale y przeprowadzi  ocen  
bezpiecze stwa paszy. 
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Pozosta o ci pestycydów 
wymienionych w unijnej 

dyrektywie 2002/32 dot. 
obecno ci niepo danych 
substancji w paszach 

C niskie wysoki 3 PWW W otoczeniu mog  znajdowa  si  
zakazane pestycydy. 

Prawdopodobie stwo znalezienia 
ich w surowym oleju 
s onecznikowym jest bardzo niskie, 
jednak e podczas rafinacji dochodzi 

do koncentracji tych substancji 
w destylatach kwasów 
t uszczowych. 

Dyrektywa 2002/32/WE okre la 
dozwolone limity pozosta o ci 

w paszach dla szeregu pestycydów. 

Produkty, które nie spe niaj  
wymaga , nie powinny by  

stosowane w paszach. 

 

* http://www.fediol.be/5/index2.php 



   

 78

Ocena ryzyka dla a cucha ruty s onecznikowej i produktów oleju s onecznikowego 

 

 4.3. 

Rafinacja chemiczna: produkcja (soli) kwasów t uszczowych oleju 
s onecznikowego wolnych od destylatów 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, STANDARDY 
BRAN OWE I/LUB WARUNKI UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Pozosta o ci pestycydów 
przekraczaj  MLP, tzn. 
pozosta o ci herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 
i rodentycydów 
przekraczaj  maksymalne 
limity pozosta o ci. 

C rednie redni 3 PWW Regularne monitorowanie 
pestycydów pozosta ych na 
ziarnach s onecznika 

wskazuje, i  poziomy 
pozosta o ci mieszcz  si  
w wyznaczonych limitach 
prawnych. Jednak e 

stosowanie pestycydów 
w przypadku zebranych ju  
nasion stanowi niezmiernie 
istotny czynnik, gdy  mo e 

spowodowa , i  ziarna 
s onecznika i produkty 
uboczne rafinacji oleju 
s onecznikowego nie b d  

odpowiada  wymogom dot. 
maksymalnych limitów 
pozosta o ci. 

Rozporz dzenie 396/2005 okre la 
limity dla pozosta o ci pestycydów. 
Rozporz dzenie to zezwala na 

zastosowanie wska nika transferu 
zatwierdzonych pestycydów do 
przetworzonych produktów pod 
warunkiem zachowania 

bezpiecze stwa w a cuchu 
paszowym. 

W przypadku gdy pozosta o ci 
pestycydu przekraczaj  
ustalony limit, nale y 

przeprowadzi  ocen  
bezpiecze stwa paszy. 

 

Pozosta o ci pestycydów 
wymienionych w unijnej 
dyrektywie 2002/32 dot. 

obecno ci niepo danych 
substancji w paszach 

C bardzo niskie wysoki 2  W otoczeniu mog  znajdowa  
si  zakazane pestycydy. 
Jednak e 

prawdopodobie stwo 
znalezienia ich w surowym 
oleju s onecznikowym jest 
bardzo niskie.  

Dyrektywa 2002/32/WE okre la 
dozwolone limity pozosta o ci 
w paszach dla szeregu pestycydów. 

.  
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Ocena ryzyka dla a cucha ruty s onecznikowej i produktów oleju s onecznikowego 

 

 4.4. 

Rafinacja chemiczna: produkcja destylatów oleju 
s onecznikowego 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, STANDARDY 
BRAN OWE I/LUB WARUNKI UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Ogólne C rednie wysoki 4 KPK  Produkty przeznaczone do ywienia 
zwierz t zawieraj ce niepo dane 
substancje na poziomie wy szym ni  

ustalone prawnie limity nie mog  by  
mieszane w celach rozcie czenia 
z tymi samymi lub innymi produktami 
przeznaczonymi do ywienia zwierz t 

(dyrektywa 2002/32/WE). 

Wed ug organizacji FEDIOL 
destylaty powsta e podczas rafinacji 
chemicznej nie mog  by  

stosowane w produkcji paszy. 
Produkty t uszczowe otrzymywane 
podczas rafinacji prowadzonej 
metod  okresow , w której etapy 

rafinacji fizycznej i chemicznej 
odbywaj  si  cznie przy 
zastosowaniu tego samego sprz tu, 
mog  zosta  wykorzystane do 

produkcji paszy pod warunkiem 
istnienia danych analitycznych 
potwierdzaj cych zachowanie 
dozwolonych limitów dla poziomów 

dioksyn i pozosta o ci pestycydów. 

 

Dioksyny z ziemi biel cej C rednie wysoki 4 KPK Ziemia biel ca stanowi potencjalne 

ród o zanieczyszczenia dioksynami 
podczas procesu rafinacji oleju. 
Podczas rafinacji chemicznej 
dochodzi do koncentracji dioksyn 

w destylatach. 

Dyrektywa 2002/32/WE ogranicza 

zawarto  dioksyn w materia ach 
paszowych pochodzenia ro linnego do 
0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) 
i ogranicza sum  dioksyn 

i dioksynopodobnych PCB do 1,5 ng/kg 
(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 
 
Organizacja FEDIOL stworzy a Kodeks 

dobrych praktyk dot. warunków zakupu 
wie ej ziemi biel cej dla celów 

rafinacji oleju*, w którym zawarto 
maksymalne limity dla dioksyn 

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

Nale y zakupywa  wie  ziemi  

biel c  od dostawców, których 
produkty spe niaj  specyfikacje 
zawarte w Kodeksie dobrych 
praktyk organizacji FEDIOL dot. 

warunków zakupu wie ej ziemi 
biel cej dla celów rafinacji oleju. 
 
Wed ug organizacji FEDIOL 

destylaty powsta e podczas rafinacji 
chemicznej nie mog  by  
stosowane w produkcji paszy. 

 

Pozosta o ci pestycydów 
przekraczaj  MLP, tzn. 
pozosta o ci herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 
i rodentycydów 
przekraczaj  maksymalne 
limity pozosta o ci. 

C rednie redni 3 PWW Regularne monitorowanie 
pestycydów pozosta ych na 
ziarnach s onecznika wskazuje, i  

poziomy pozosta o ci mieszcz  si  
w wyznaczonych limitach prawnych. 
Jednak e podczas rafinacji 
chemicznej dochodzi do 

Rozporz dzenie 396/2005 okre la 
limity dla pozosta o ci pestycydów. 
Rozporz dzenie to zezwala na 

zastosowanie wska nika transferu 
zatwierdzonych pestycydów do 
przetworzonych produktów pod 
warunkiem zachowania 

Patrz wy ej w rubryce „Ogólne”.  
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koncentracji dioksyn w destylatach. bezpiecze stwa w a cuchu 
paszowym. 

Pozosta o ci pestycydów 
wymienionych w unijnej 

dyrektywie 2002/32 dot. 
obecno ci niepo danych 
substancji w paszach 

C rednie wysoki 4 KPK W otoczeniu mog  znajdowa  si  
zakazane pestycydy. 

Prawdopodobie stwo znalezienia 
ich w surowym oleju 
s onecznikowym jest bardzo niskie, 
jednak e podczas rafinacji dochodzi 

do koncentracji tych substancji 
w destylatach kwasów 
t uszczowych.  

Dyrektywa 2002/32/WE okre la 
dozwolone limity pozosta o ci 

w paszach dla szeregu pestycydów. 

Patrz wy ej w rubryce „Ogólne”. 
 

Wed ug organizacji FEDIOL 
destylaty powsta e podczas rafinacji 
chemicznej nie mog  by  
stosowane w produkcji paszy. 

 

 
* http://www.fediol.be/5/index2.php 
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Ocena ryzyka dla a cucha ruty s onecznikowej i produktów oleju s onecznikowego 

 

 A. Sk adowanie i transport nasion oleistych i rut oleistych 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOP

ODO-
BIE STWO  

POZIOM 
ZAGRO ENIA  

KAT. 
RYZYKA 

PWW czy KPK UZASADNIENIE 
PRZEPISY PRAWNE, STANDARDY 

BRAN OWE I/LUB WARUNKI 
UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Toksyny ze rodków 

zwalczania szkodników 

C niskie wysoki 3 PWW Zatrute ziarna z otwartych pojemników mog  

trafi  do a cucha ywno ciowego. 

 Nale y stosowa  program 

zwalczania szkodników 
zatwierdzony do u ycia 
w a cuchu 
ywno ciowym. 

 

Pozosta o ci pestycydów 
przekraczaj  MLP, tzn. 

pozosta o ci herbicydów, 
insektycydów, fungicydów 
i rodentycydów 
przekraczaj  maksymalne 

limity pozosta o ci. 

C rednie redni 3 PWW Traktowanie nasion oleistych pestycydami po 
zako czeniu zbiorów stanowi czynnik krytyczny, 

gdy  czas rozk adu pestycydów jest na tym 
etapie ograniczony. Kraje eksportuj ce nasiona 
oleiste stosuj  listy pozytywne dot. u ywanych 
pestycydów, co w przypadku niektórych 

substancji mo e by  sprzeczne z unijnymi 
przepisami dot. limitów pozosta o ci 
pestycydów, szczególnie je li chodzi o nasiona 
mi kkie (np. nasiona s onecznika). 

Rozporz dzenie (WE) 
nr 396/2005 zabrania 

wprowadzania do obrotu 
towarów, które nie spe niaj  
wymaga  dot. MLP okre lonych 
w za cznikach do 

rozporz dzenia. 

Przedsi biorstwa 
zajmuj ce si  transportem 

i sk adowaniem maj  
obowi zek stosowania 
pestycydów w sposób 
prawid owy i prowadzenia 

odpowiedniej dokumentacji 
dot. stosowanych 
pestycydów. W innym 
przypadku musz  dokona  

weryfikacji poziomu 
pozosta o ci pestycydów 
stosowanych podczas 
transportu i sk adowania 

pod k tem ich zgodno ci 
z wymogami prawnymi UE. 

 

Zanieczyszczenie 
spowodowane przez 
adunek poprzedzaj cy 

podczas transportu 

wózkami rolniczymi, 
ci arówkami, barkami lub 
statkami morskimi 

C niskie wysoki 3 PWW Transport nasion oleistych i rut oleistych 
zazwyczaj nie odbywa si  przy u yciu rodków 
transportowych przeznaczonych wy cznie do 
transportu ywno ci i paszy. 

 Przedsi biorstwa 
zajmuj ce si  transportem 
maj  obowi zek 
czyszczenia wózków 

rolniczych, ci arówek, 
barek oraz statków 
morskich przed 
za adunkiem. Inspekcja 

sprawdzaj ca czysto  
przed za adunkiem. 

 

Zanieczyszczenie 
spowodowane przez 
adunek poprzedzaj cy 

podczas sk adowania 

C niskie wysoki 3 PWW Nasiona oleiste i ruty oleiste mog  zosta  
zanieczyszczone mikotoksynami pochodz cymi 
z poprzednich adunków. 

 Firmy zajmuj ce si  
sk adowaniem powinny 
przed u yciem oczy ci  
strefy sk adowania oraz 

sprawdzi  ich czysto . 
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Ocena ryzyka dla a cucha ruty s onecznikowej i produktów oleju s onecznikowego 

 

 
B. Transport olejów tropikalnych, olejów z nasion i uzyskanych  

z nich produktów do zastosowania w paszy zgodnie  
ze standardami UE dot. transportu ywno ci  

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPOD
O-BIE STWO  

POZIOM 
ZAGRO ENIA  

KAT. 
RYZYKA 

PWW czy KPK UZASADNIENIE 
PRZEPISY PRAWNE, STANDARDY 

BRAN OWE I/LUB WARUNKI UMOWY 
RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Zanieczyszczenie 

spowodowane przez adunek 
poprzedzaj cy 

         

– Cysterny samochodowe, 
kolejowe i barki 

C niskie wysoki 3 PWW Transport olejów powinien odbywa  
si  przy u yciu rodków 
transportowych przeznaczonych 
wy cznie do tego celu. 

Zgodnie z przepisami 
rozporz dzenia (WE) nr 852/2004 
cysterny drogowe, kolejowe oraz 
barki s u ce do transportu 

p ynnych produktów spo ywczych 
powinny by  wykorzystywane 
wy cznie do tego celu. 
 

Kodeks post powania organizacji 
FEDIOL dot. transportu luzem 
t uszczów i olejów przeznaczonych 
do bezpo redniego zastosowania 

w ywno ci odbywaj cego si  
w cysternach drogowych 
i kontenerach zbiornikowych*. 

Nale y upewni  si  co do zawarto ci 
adunków poprzedzaj cych zgodnie 
z zaleceniami praktycznego 
przewodnika FEDIOL dot. adunków 

poprzedzaj cych z uwzgl dnieniem 
rodków transportu i pow ok 

w zbiornikach. 

 

– Ma e zbiornikowce (ang. tank 
coasters) 

C niskie wysoki 3 PWW W przypadku ma ych zbiornikowców 
transportuj cych oleje i t uszcze na 
krótkich odcinkach morskich w UE 
wymagane jest jako absolutne 

minimum, aby adunkiem 
przewo onym bezpo rednio 
wcze niej by  rodek spo ywczy lub 
adunek z unijnego wykazu 

dopuszczalnych adunków 
poprzedzaj cych wymienionych 
w dyrektywie 96/3/WE. 
 

 
 
 
 

 
 

Kodeks dobrych praktyk organizacji 
FEDIOL dot. transportu luzem 
olejów i t uszczów do i w ramach 
Unii Europejskiej*. 

Nale y upewni  si  co do zawarto ci 
adunków poprzedzaj cych zgodnie 
z zaleceniami praktycznego 
przewodnika FEDIOL dot. adunków 

poprzedzaj cych z uwzgl dnieniem 
rodków transportu i pow ok 

w zbiornikach. 
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Zanieczyszczenie rodkami 
czyszcz cymi 

         

– Cysterny samochodowe, 
kolejowe i barki 

C niskie redni 2  Podwy szony poziom ryzyka 
w stacjach oczyszczania, które 

zajmuj  si  zarówno oczyszczaniem 
cystern do przewozu pasz, jak 
i cystern do przewozu substancji 
chemicznych w tym samym 

zak adzie. 

 
Nale y wprowadzi  kroki 

zapobiegaj ce zanieczyszczeniu 
cystern przeznaczonych do przewozu 
ywno ci i paszy oraz ich wyposa enia 

par , wod  i rodkami czyszcz cymi 

stosowanymi do mycia cystern 
przeznaczonych do przewozu 
produktów innych ni  ywno  i pasza. 
 

 
Kodeks post powania 

organizacji FEDIOL dot. 
transportu luzem 
t uszczów i olejów 
przeznaczonych do 

bezpo redniego 
zastosowania 
w ywno ci 
odbywaj cego si  

w cysternach 
drogowych 
i kontenerach 
zbiornikowych zawiera 

szereg dobrych praktyk 
odnosz cych si  do 
czyszczenia cystern.  

– Ma e zbiornikowce C niskie redni 2  Podwy szone ryzyko w przypadku 
gdy statek nie jest przeznaczony 
wy cznie do transportu ywno ci 

lub paszy.  

 
Kodeks dobrych praktyk organizacji 

FEDIOL dot. transportu luzem 
olejów i t uszczów do i w ramach 
Unii Europejskiej*. 
 

 

Nale y korzysta  z us ug stacji 
czyszcz cych z wdro onym systemem 
HACCP. Przed za adunkiem nale y 

domaga  si  wydania podpisanego 
certyfikatu po wiadczaj cego czysto  
zbiorników. 

 

* http://www.fediol.be/5/index2.php 
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Ocena ryzyka dla a cucha ruty s onecznikowej i produktów oleju s onecznikowego 

 

 
B. Transport olejów tropikalnych, olejów z nasion i uzyskanych  

z nich produktów do zastosowania w paszy zgodnie  
ze standardami UE dot. transportu ywno ci (cd.) 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPOD
O-BIE STWO  

POZIOM 
ZAGRO ENIA  

KAT. 
RYZYKA 

PWW czy KPK UZASADNIENIE 
PRZEPISY PRAWNE, STANDARDY 

BRAN OWE I/LUB WARUNKI UMOWY 
RODEK KONTROLNY   UWAGI  

P yny grzewcze lub 
ch odz ce z wyposa enia 

         

– Cysterny samochodowe  C niskie niski 1  Stosowane s  cysterny ze stali 
nierdzewnej, które s  ogrzewane 

wod  z instalacji ch odz cej silnik 
poprzez system podwójnych cian 
(a nie w ownic).  

Kodeks dobrych praktyk organizacji 
FEDIOL dot. transportu luzem 

olejów i t uszczów do i w ramach 
Unii Europejskiej*. 

  

– Cysterny kolejowe, barki 
zbiornikowe i ma e 
zbiornikowce 

C niskie wysoki 3 PWW Toksyczne oleje termiczne mog  
wci  znajdowa  si  w u yciu. 
Jednak e ze wzgl du na 

stosunkowo niskie temperatury 
ogrzewania stosowane w czasie 
transportu prawdopodobie stwo 
wycieku olejów termicznych do 

przewo onego produktu jest niskie. 

 W ownice grzewcze w cysternach 
kolejowych musz  by  wykonane ze 
stali nierdzewnej (FEDIOL). 

Przewo nik stosuj cy oleje termiczne 
powinien zapewni  dokumentacj  dot. 
potencjalnych strat netto i w miar  
konieczno ci dokona  odpowiednich 

analiz.  

 

Cia a obce F niskie wysoki 3 PWW   Dobry PWW powinien wymaga , by 

za adunek oleju rafinowanego do 
cystern samochodowych odbywa  si  
pod zadaszeniem. 

 

Zafa szowanie C/B/F niskie wysoki 3 PWW Zafa szowanie produktu mo e mie  
szkodliwe skutki. 

 Nale y stosowa  si  do minimalnych 
wymogów obowi zkowych zawartych 
w Kodeksie post powania organizacji 

FEDIOL dot. transportu luzem 
t uszczów i olejów przeznaczonych do 
bezpo redniego zastosowania 
w ywno ci odbywaj cego si  

w cysternach drogowych i kontenerach 
zbiornikowych. 
 

 

* http://www.fediol.be/5/index2.php 
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Ocena ryzyka dla a cucha ruty s onecznikowej i produktów oleju s onecznikowego 

 

 

C. Transport olejów tropikalnych, olejów z nasion, uzyskanych z nich 
produktów oraz produktów ubocznych do zastosowania w paszy 
odbywaj cy si  wg standardów, które nie s  zgodne z przepisami 
UE dot. transportu ywno ci 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPOD
O-BIE STWO  

POZIOM 
ZAGRO ENIA  

KAT. 
RYZYKA 

PWW czy KPK UZASADNIENIE 
PRZEPISY PRAWNE, 

STANDARDY BRAN OWE I/LUB 
WARUNKI UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Zanieczyszczenie 
spowodowane przez adunek 

poprzedzaj cy 

C niskie wysoki 3 PWW Cysterny samochodowe i barki mog y by  
wykorzystane do transportu materia ów 

niekompatybilnych z ywno ci  i pasz , 
np. produktów petrochemicznych. 

 Cysterny i barki, które nie 
s u  wy cznie do transportu 

produktów ywno ciowych 
i paszy, nale a o obj  
procedur  czyszcz c , która 
zosta a poddana uprzedniej 

walidacji. 

 

Zanieczyszczenie rodkami 

czyszcz cymi 

C rednie redni 3 PWW Podwy szony poziom ryzyka w stacjach 

oczyszczania, które zajmuj  si  zarówno 
oczyszczaniem cystern do przewozu pasz, 
jak i cystern do przewozu substancji 
chemicznych w tym samym zak adzie. 

 W procesie czyszczenia 

nale a o zastosowa  rodki 
czyszcz ce zatwierdzone do 
kontaktu z ywno ci  lub 
pasz . 

Kodeks post powania organizacji 

FEDIOL dot. transportu luzem 
t uszczów i olejów 
przeznaczonych do 
bezpo redniego zastosowania 
w ywno ci odbywaj cego si  

w cysternach drogowych 
i kontenerach zbiornikowych 
zawiera szereg dobrych praktyk 
odnosz cych si  do czyszczenia 

cystern. 

P yny grzewcze lub 

ch odz ce z nieprawid owo 
dzia aj cego sprz tu 

         

– Cysterny samochodowe C niskie niski 1  Zabronione jest stosowanie cystern 
wykorzystuj cych w ownice do przesy u 
ciep a. 
Cysterny ogrzewane s  wod  z instalacji 

ch odz cej silnik poprzez system 
podwójnych cian. 
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P yny grzewcze lub 
ch odz ce z nieprawid owo 

dzia aj cego sprz tu (cd.) 
 

        

– Barki C niskie wysoki 3 PWW Toksyczne oleje termiczne mog  wci  
znajdowa  si  w u yciu. Jednak e ze 
wzgl du na stosunkowo niskie 
temperatury ogrzewania stosowane 

w czasie transportu prawdopodobie stwo 
wycieku olejów termicznych do 
przewo onego produktu jest niskie. 

 

Przewo nik stosuj cy oleje 
termiczne powinien zapewni  
dokumentacj  dot. 
potencjalnych strat netto 

i w miar  konieczno ci 
dokona  odpowiednich analiz.  

W procesie ogrzewania zaleca 
si  stosowanie gor cej wody lub 
pary. 

Cia a obce F niskie redni 2      

Zafa szowanie produktu 
olejem mineralnym 

 niskie wysoki 3 PWW Zafa szowanie produktu olejami 
mineralnymi wci  stanowi problem 
w przypadku transportu olejów w krajach 
pochodzenia produktu. Pocz wszy od 

pa dziernika 1999 r. zosta y 
zintensyfikowane kontrole produktów, 
w zwi zku z czym zmala o 
prawdopodobie stwo zafa szowania 

produktu. 

 Nale y zapobiega  
zafa szowaniu produktu.  
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Ocena ryzyka dla a cucha ruty s onecznikowej i produktów oleju s onecznikowego 

 

 D. Sk adowanie  

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, 
STANDARDY BRAN OWE I/LUB 

WARUNKI UMOWY 
RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Zanieczyszczenie 
spowodowane brakiem 
segregacji (zanieczyszczenie 
spowodowane przez adunek 
poprzedzaj cy, zastosowanie 

nieprawid owych cze ) 

C niskie wysoki 3 PWW Niniejsza klasyfikacja ryzyka 
dotyczy terminali sk aduj cych 
zarówno rodki chemiczne, jak 
i oleje ro linne. Ryzyko jest ni sze, 
w przypadku gdy terminale 

zbiornikowe podczas sk adowania 
olejów ro linnych stosuj  si  do 
wymogów unijnego wykazu 
dopuszczalnych adunków 

poprzedzaj cych w transporcie 
morskim. Ryzyko jest najni sze, gdy 
oleje ro linne sk adowane s  
w zbiornikach przeznaczonych do 

sk adowania wy cznie produktów 
ywno ciowych. 

Terminale znajduj ce si  na 
terenie UE i zajmuj ce si  
sk adowaniem t uszczów 
i olejów stosowanych 
w produktach spo ywczych 

maj  obowi zek wdro enia 
systemu HACCP 
(rozporz dzenie (WE) 
nr 852/2004). 

 

Przedsi biorstwa zajmuj ce 
si  sk adowaniem powinny 
jako minimum stosowa  si  
do wymogów UE dotycz cych 
adunków poprzedzaj cych 

w odniesieniu do transportu 
morskiego zawartych 
w dyrektywie nr 96/3/WE.   

 

Zanieczyszczenie rodkami 
czyszcz cymi 

C niskie wysoki 3 PWW Niniejsza klasyfikacja ryzyka 
dotyczy terminali sk aduj cych 
zarówno rodki chemiczne, jak 
i oleje ro linne. Mo e si  zdarzy , i  

terminale te nie b d  stosowa  
rodków czyszcz cych nadaj cych 

si  do u ycia w przemy le 
spo ywczym. W przypadku terminali 

zbiornikowych w UE, które wdro y y 
system HACCP i w których miejsca 
sk adowania olejów ro linnych 
oddzielone s  od strefy sk adowania 

substancji chemicznych, 
prawdopodobie stwo zastosowania 
niew a ciwych rodków 
chemicznych jest bardzo niskie. 

 rodki czyszcz ce musz  by  
dopuszczone do stosowania 
w przemy le spo ywczym. 
 

 

Oleje termiczne pochodz ce 
z nieprawid owo 

dzia aj cego sprz tu 

C niskie wysoki 3 PWW Toksyczne oleje termiczne mog  
wci  znajdowa  si  w u yciu. 

Jednak e ze wzgl du na 
stosunkowo niskie temperatury 
ogrzewania stosowane w czasie 
sk adowania prawdopodobie stwo 

wycieku olejów termicznych do 
sk adowanego produktu jest niskie. 

 Podmiot sk aduj cy stosuj cy 
oleje termiczne powinien 

zapewni  dokumentacj  dot. 
potencjalnych strat netto 
i w miar  konieczno ci 
dokona  odpowiednich analiz.   

W procesie ogrzewania 
zaleca si  stosowanie gor cej 

wody lub pary. 
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Ocena ryzyka dla a cucha ruty s onecznikowej i produktów oleju s onecznikowego 
 

 E. Transport statkami morskimi 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPOD
O-BIE STWO  

POZIOM 
ZAGRO ENIA  

KAT. 
RYZYKA 

PWW czy 
KPK 

UZASADNIENIE 
PRZEPISY PRAWNE, STANDARDY 

BRAN OWE I/LUB WARUNKI UMOWY 
RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Zanieczyszczenia w trakcie 
transportu 

         

– Zanieczyszczenia 
z poprzednich adunków 
obecne w zbiornikach i rurach 

C rednie  redni 3  PWW W przypadku statków morskich 
transportuj cych oleje i t uszcze 
jadalne do UE wymagane jest jako 

absolutne minimum, aby adunkiem 
przewo onym bezpo rednio 
wcze niej by  rodek spo ywczy lub 
adunek z unijnego wykazu 

dopuszczalnych adunków 
poprzedzaj cych wymienionych 
w dyrektywie 96/3/WE. 

Zgodnie z dyrektyw  96/3/WE 
(odst pstwo od rozporz dzenia (WE) 
852/2004) nale y dokona  

sprawdzenia adunków 
poprzedzaj cych.   
 
 
W przypadku transportu morskiego 
olejów i t uszczów umowy handlowe 
stosowane przez cz onków organizacji 
FOSFA zobowi zuj  sprzedawc  do 

udzielenia stronie kupuj cej informacji 
dot. zawarto ci trzech poprzedzaj cych 
adunków. 
 

Kodeks dobrych praktyk organizacji 
FEDIOL dot. transportu luzem olejów 
i t uszczów do i w ramach Unii 
Europejskiej*. 

 
Przepisy UE nie reguluj  zasad 
dotycz cych transportu morskiego 
olejów i t uszczów do zastosowania 

w paszach. 

Przed za adunkiem uznany 
przez organizacj  FOSFA 
inspektor powinien sprawdzi , 

czy zbiorniki s  wystarczaj co 
czyste. Przed roz adunkiem 
uznany przez organizacj  
FOSFA inspektor powinien 

sprawdzi  dziennik pok adowy 
pod k tem zgodno ci 
z wykazami adunków 
poprzedzaj cych. 

 

        Podczas za adunku 
i roz adunku nale y korzysta  

z instalacji za adunkowych 
przeznaczonych wy cznie do 
tego celu. 

 

– Zanieczyszczenie rodkami 
czyszcz cymi  

C niskie  wysoki 3 PWW Podmioty transportu morskiego 
zazwyczaj stosuj  si  do 
istniej cych dobrych praktyk. 

 Sprawdzi  dziennik 
pok adowy.  

 

Oleje termiczne ze sprz tu C niskie wysoki 3 PWW Toksyczne oleje termiczne mog  
wci  znajdowa  si  w u yciu. 

Jednak e ze wzgl du na 
stosunkowo niskie temperatury 
ogrzewania stosowane w czasie 
transportu prawdopodobie stwo 

 Przewo nik stosuj cy oleje 
termiczne powinien zapewni  

dokumentacj  dot. 
potencjalnych strat netto 
i w miar  konieczno ci 
dokona  odpowiednich analiz.  

W procesie ogrzewania 
zaleca si  stosowanie gor cej 

wody lub pary. 
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wycieku olejów termicznych do 
przewo onego produktu jest niskie. 

Oleje hydrauliczne 
z przeno nych pomp 

C niskie wysoki 3 PWW Oleje hydrauliczne z przeno nych 
pomp mog  by  truj ce. 

 Stosowanie przeno nych 
pomp, w których silnik 

hydrauliczny jest wyra nie 
oddzielony od pompy. 
W innych przypadkach nale y 
stosowa  oleje hydrauliczne 

zatwierdzone do u ycia 
w przemy le spo ywczym. 

W przypadku silników 
hydraulicznych po czonych 

bezpo rednio z pomp  
potencjalna awaria uszczelki 
spowoduje niepo dany 
wyciek oleju hydraulicznego 

do oleju ro linnego. 

* http://www.fediol.be/5/index2.php 
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PASZA 

Ocena ryzyka dla a cucha produktów oleju palmowego i oleju z nasion palmowych 
 

 1. Hodowla owoców palmy oleistej* 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, 
STANDARDY BRAN OWE I/LUB 

WARUNKI UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Pozosta o ci pestycydów 
przekraczaj  MLP, tzn. 
pozosta o ci herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 
i rodentycydów 
przekraczaj  maksymalne 
limity pozosta o ci. 

C     Kraje trzecie eksportuj ce olej 
palmowy (Indonezja, Malezja 
i inne kraje) stosuj  listy 

pozytywne dot. pestycydów 
u ywanych podczas uprawy, 
co w przypadku niektórych 
substancji mo e by  

sprzeczne z unijnymi 
przepisami dot. limitów 
pozosta o ci pestycydów. Jak 
dot d nie zdarzy o si  

jeszcze, by w oleju palmowym 
i oleju z nasion palmowych 
wykryto pozosta o ci 
pestycydów.  

Rozporz dzenie (WE) 
nr 396/2005 zabrania 
wprowadzania do obrotu 

towarów, które nie spe niaj  
wymaga  dot. MLP 
okre lonych w za cznikach.  

  

* Ocena ryzyka poza UE nie jest obj ta zakresem niniejszego dokumentu. Wi cej informacji dost pnych jest w sekcji d) Analiza ryzyka, par. 2.3. 
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Ocena ryzyka dla a cucha produktów oleju palmowego i oleju z nasion palmowych 
 

 2. Produkcja oleju surowego* 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, STANDARDY 
BRAN OWE I/LUB WARUNKI 

UMOWY 

RODEK 
KONTROLNY   

UWAGI  

Preparaty do czyszczenia 

kot ów 

C     Podwy szone ryzyko 

w zak adach, które nie stosuj  
dobrych praktyk wytwarzania. 

  Para (zawieraj ca preparaty do 

czyszczenia kot ów), która wchodzi 
w bezpo redni kontakt z produktem, 
powinna by  zatwierdzona do u ytku 
w przemy le spo ywczym. 

Pozosta o ci pestycydów 
przekraczaj  MLP, tzn. 

pozosta o ci herbicydów, 
insektycydów, fungicydów 
i rodentycydów 
przekraczaj  maksymalne 

limity pozosta o ci. 

C     Jak dot d nie zdarzy o si  
jeszcze, by w oleju palmowym 

i oleju z nasion palmowych 
wykryto pozosta o ci 
pestycydów.  

Rozporz dzenie 396/2005 
okre la limity dla pozosta o ci 

pestycydów. Rozporz dzenie to 
zezwala na zastosowanie 
wska nika transferu 
zatwierdzonych pestycydów do 

przetworzonych produktów pod 
warunkiem zachowania 
bezpiecze stwa w a cuchu 
ywno ciowym.  

  

Pozosta o ci pestycydów 
wymienionych w unijnej 

dyrektywie 2002/32 dot. 
obecno ci niepo danych 
substancji w paszach 

C     W otoczeniu mog  znajdowa  
si  zakazane pestycydy. 

Jednak e 
prawdopodobie stwo 
znalezienia ich w surowym 
oleju palmowym lub surowym 

oleju z nasion palmowych jest 
bardzo niskie.  

Dyrektywa 2002/32/WE okre la 
dozwolone limity pozosta o ci 

w paszach dla szeregu 
pestycydów. 

  

Odzysk zanieczyszczonego 
t uszczu wy apanego 
z odcieku przez apacze 
t uszczu 

C     W odcieku mog  znajdowa  
si  zanieczyszczenia 
chemiczne. 

  T uszczu z odcieku osadzonego na 
apaczach t uszczu nie wolno poddawa  
procesowi odzysku w celu zastosowania 
w przemy le spo ywczym. 

Oleje hydrauliczne lub 
smary ze sprz tu 

C     Oleje hydrauliczne oraz 
smary mog  zawiera  

toksyczne substancje. 

  Program warunków wst pnych powinien 
zapobiega  zanieczyszczeniu produktu 

olejami hydraulicznymi i smarami, które 
nie s  zatwierdzone do stosowania 
w przemy le spo ywczym, oraz 
minimalizowa  ryzyko zanieczyszczenia 

produktu olejami hydraulicznymi i smarami 
dopuszczonymi do u ytku w przemy le 
spo ywczym. Program wst pny mo e 
obejmowa  prowadzenie ewidencji 
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zastosowanych ilo ci. 
Holenderskie Dobre Praktyki Wytwarzania 

przewiduj  limit dla zawarto ci 
w glowodorów C (10-40) w olejach na 
poziomie 400 mg/kg. 

Cia a obce F     Mo liwa obecno  cia a 
obcego. 

  Nale y wdro y  system usuwaj cy cia a 
obce. 

* Ocena ryzyka poza UE nie jest obj ta zakresem niniejszego dokumentu. Wi cej informacji dost pnych jest w sekcji d) Analiza ryzyka, par. 2.3. 
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Ocena ryzyka dla a cucha produktów oleju palmowego i oleju z nasion palmowych 
 

 3. Rafinacja  

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, STANDARDY 
BRAN OWE I/LUB WARUNKI UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Oleje hydrauliczne lub smary 
ze sprz tu 

C niskie wysoki 3 PWW Oleje hydrauliczne oraz 
smary mog  zawiera  

toksyczne substancje. 

 Program warunków wst pnych powinien 
zapobiega  zanieczyszczeniu produktu 

olejami hydraulicznymi i smarami, które 
nie s  zatwierdzone do stosowania w 
przemy le spo ywczym, oraz 
minimalizowa  ryzyko zanieczyszczenia 

produktu olejami hydraulicznymi i smarami 
dopuszczonymi do u ytku w przemy le 
spo ywczym. Program wst pny mo e 
obejmowa  prowadzenie ewidencji 

zastosowanych ilo ci. 

Holenderskie Dobre Praktyki 
Wytwarzania przewiduj  limit 

dla zawarto ci w glowodorów C 
(10-40) w olejach i t uszczach 
na poziomie 400 mg/kg, a w 
kwasach t uszczowych 

(/destylatach) na poziomie 
3000 mg/kg. Jednak e w 
przypadku surowego oleju 
palmowego stosowanego 

bezpo rednio w paszach (bez 
rafinacji), holenderskie Dobre 
Praktyki Wytwarzania 
ograniczaj  poziom zawarto ci 

w glowodorów (C10-C24) do 
25 mg/kg w przeliczeniu na gaz 
olejowy. 

rodki czyszcz ce 
i preparaty do czyszczenia 

kot ów 

C rednie redni 3 PWW rodki czyszcz ce i para 
(zawieraj ca rodki do 

czyszczenia kot ów) mog  
wej  w kontakt 
z produktem. 

 rodki czyszcz ce stosowane w systemie 
produkcji nale y po u yciu sp uka . rodki 

czyszcz ce i preparaty do czyszczenia 
kot ów musz  by  dopuszczone do 
stosowania w przemy le spo ywczym.  

 

Jako  wody C niskie wysoki 3 PWW Woda jest wykorzystywana 
w procesie rafinacji. 

 Stosowa  wod  zdatn  do picia.  

Pomoce przetwórcze  
(roztwory alkaliczne, kwasy)  

C rednie redni 3 PWW Pomoce przetwórcze 
wchodz  w kontakt 
z produktem. 

 Pomoce przetwórcze, które wchodz  
w bezpo redni kontakt z olejem, powinny 
by  dopuszczone do stosowania w 
ywno ci lub do stosowania w przemy le 

spo ywczym. 

 

Cia a obce  F rednie redni 3 PWW Mo liwa obecno  cia a 
obcego. 

 Odfiltrowanie przed za adunkiem  

Oleje termiczne ze sprz tu C rednie wysoki 4 KPK Oleje termiczne mog  by  
wci  w u yciu przez 
podmioty nienale ce do 

FEDIOL. 

Zgodnie z Kodeksem dobrej praktyki 
organizacji FEDIOL dot. 
podgrzewania olejów jadalnych 

podczas produkcji stosowanie olejów 
termicznych jest niedozwolone. 

W procesie ogrzewania zaleca si  
stosowanie gor cej wody lub pary. 
W innym przypadku nale y wprowadzi  

rodek kontrolny zapobiegaj cy 
zanieczyszczeniu produktu olejami 
termicznymi. 
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Ocena ryzyka dla a cucha produktów oleju palmowego i oleju z nasion palmowych 
 

 3.1. 
Produkcja rafinowanego oleju palmowego i oleju z nasion 
palmowych 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, STANDARDY 
BRAN OWE I/LUB WARUNKI UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Dioksyny z ziemi biel cej C niskie wysoki 3 PWW Ziemia biel ca stanowi 
potencjalne ród o 

zanieczyszczenia dioksynami 
podczas procesu rafinacji oleju. 
Niemniej jednak ilo  ziemi 
biel cej u ytej podczas rafinacji 

wynosi jedynie 1-3% w stosunku 
do ilo ci bielonego oleju. 

Dyrektywa 2002/32/WE ogranicza 
zawarto  dioksyn w materia ach 

paszowych pochodzenia ro linnego 
do 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) 
i ogranicza sum  dioksyn 
i dioksynopodobnych PCB do 

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 
 
Organizacja FEDIOL stworzy a 
Kodeks dobrych praktyk dot. 

warunków zakupu wie ej ziemi 
biel cej dla celów rafinacji oleju*, 
w którym zawarto maksymalne limity 
dla dioksyn i dioksynopodobnych 

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

Nale y zakupywa  wie  
ziemi  biel c  od dostawców, 

których produkty spe niaj  
specyfikacje zawarte 
w Kodeksie dobrych praktyk 
organizacji FEDIOL dot. 

warunków zakupu wie ej ziemi 
biel cej dla celów rafinacji oleju. 

 

Pozosta o ci pestycydów 
przekraczaj  MLP, tzn. 
pozosta o ci herbicydów, 
insektycydów, fungicydów 

i rodentycydów 
przekraczaj  maksymalne 
limity pozosta o ci. 

C niskie redni 2  Jak dot d nie zdarzy o si  
jeszcze, by w oleju palmowym 
i oleju z nasion palmowych 
wykryto pozosta o ci 

pestycydów. 

Rozporz dzenie 396/2005 okre la 
limity dla pozosta o ci pestycydów. 
Rozporz dzenie to zezwala na 
zastosowanie wska nika transferu 

zatwierdzonych pestycydów do 
przetworzonych produktów pod 
warunkiem zachowania 
bezpiecze stwa w a cuchu 

paszowym. 

  

Pozosta o ci pestycydów 

wymienionych w unijnej 
dyrektywie 2002/32 dot. 
obecno ci niepo danych 
substancji w paszach 

C bardzo niskie wysoki 2  W otoczeniu mog  znajdowa  

si  zakazane pestycydy. 
Jednak e prawdopodobie stwo 
znalezienia ich w surowym oleju 
palmowym lub surowym oleju 

z nasion palmowych jest bardzo 
niskie.  

Dyrektywa 2002/32/WE okre la 

dozwolone limity pozosta o ci 
w paszach dla szeregu pestycydów. 

  

Zanieczyszczenie 
mikrobiologiczne 
 

B niskie redni 2  Wilgotno  (tzn. aktywno  
wody) w olejach rafinowanych 
jest zbyt niska, by umo liwi  
rozrost bakterii. 

   

*http://www.fediol.be/5/index2.php 
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Ocena ryzyka dla a cucha produktów oleju palmowego i oleju z nasion palmowych 
 

 3.2. 

Rafinacja fizyczna: produkcja destylatów kwasów t uszczowych 
oleju palmowego i oleju z nasion palmowych 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, STANDARDY 
BRAN OWE I/LUB WARUNKI UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Ogólne C niskie wysoki 3 PWW  Produkty przeznaczone do ywienia 
zwierz t zawieraj ce niepo dane 

substancje na poziomie wy szym ni  
ustalone prawnie limity nie mog  by  
mieszane w celach rozcie czenia 
z tymi samymi lub innymi produktami 

przeznaczonymi do ywienia zwierz t 
(dyrektywa 2002/32/WE). 

Celowe mieszanie destylatów 
oleju palmowego / z nasion 

palmowych z tymi samymi lub 
innymi produktami jest 
zabronione. 

 

Dioksyny z ziemi biel cej C rednie wysoki 4 KPK Zanieczyszczenie dioksynami 
mo e by  
wynikiem ich odk adania si  
w rodowisku i obecno ci 

w ziemi biel cej. W czasie 
procesu rafinacji fizycznej 
dioksyny te mog  gromadzi  
si  w destylatach kwasów 

t uszczowych. 

Dyrektywa 2002/32/WE ogranicza 
zawarto  dioksyn w materia ach 
paszowych pochodzenia ro linnego do 
0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) 

i ogranicza sum  dioksyn 
i dioksynopodobnych PCB do 
1,5  ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 
 

Organizacja FEDIOL stworzy a Kodeks 
dobrych praktyk dot. warunków zakupu 
wie ej ziemi biel cej dla celów 

rafinacji oleju*, w którym zawarto 

maksymalne limity dla dioksyn 
i dioksynopodobnych PCB na górnym 
poziomie 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-
PCB-TEQ). 

Mo na wdro y  nast puj ce 
metody zarz dzania tego 
rodzaju ryzykiem: 
– zwolnienie partii produktu 

po sprawdzeniu zgodno ci 
z wymogami dot. zawarto ci 
dioksyn; 
– zastosowanie w gla 

aktywnego w celu 
odfiltrowania dioksyn. 
 
 

Nale y zakupywa  wie  
ziemi  biel c  od dostawców, 
których produkty spe niaj  
specyfikacje zawarte 

w Kodeksie dobrych praktyk 
organizacji FEDIOL dot. 
warunków zakupu wie ej 
ziemi biel cej dla celów 

rafinacji oleju. 

 

Pozosta o ci pestycydów 

przekraczaj  MLP, tzn. 
pozosta o ci herbicydów, 
insektycydów, fungicydów 
i rodentycydów 

przekraczaj  maksymalne 
limity pozosta o ci. 

C niskie redni 2  Jak dot d nie zdarzy o si  

jeszcze, by w oleju palmowym 
i oleju z nasion palmowych 
wykryto pozosta o ci 
pestycydów. 

Rozporz dzenie 396/2005 okre la 

limity dla pozosta o ci pestycydów. 
Rozporz dzenie to zezwala na 
zastosowanie wska nika transferu 
zatwierdzonych pestycydów do 

przetworzonych produktów pod 
warunkiem zachowania 
bezpiecze stwa w a cuchu 
paszowym. 
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Pozosta o ci pestycydów 
wymienionych w unijnej 

dyrektywie 2002/32 dot. 
obecno ci niepo danych 
substancji w paszach 

C niskie wysoki 3 PWW W otoczeniu mog  znajdowa  
si  zakazane pestycydy. 

Jednak e 
prawdopodobie stwo 
znalezienia ich w surowym 
oleju jest bardzo niskie.  

Dyrektywa 2002/32/WE okre la 
dozwolone limity pozosta o ci 

w paszach dla szeregu pestycydów. 

Produkty, które nie spe niaj  
wymaga , nie powinny by  

stosowane w paszach. 

 

*http://www.fediol.be/5/index2.php 
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Ocena ryzyka dla a cucha produktów oleju palmowego i oleju z nasion palmowych 
 

 3.3. 

Rafinacja chemiczna: produkcja (soli) kwasów t uszczowych oleju 
palmowego i oleju z nasion palmowych (wolnych od destylatów) 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, 
STANDARDY BRAN OWE I/LUB 

WARUNKI UMOWY 
RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Pozosta o ci pestycydów 
przekraczaj  MLP, tzn. 
pozosta o ci herbicydów, 
insektycydów, fungicydów 

i rodentycydów 
przekraczaj  maksymalne 
limity pozosta o ci. 

C niskie redni 2  Jak dot d nie zdarzy o si  
jeszcze, by w oleju palmowym 
i oleju z nasion palmowych 
wykryto pozosta o ci 

pestycydów. 

Rozporz dzenie 396/2005 
okre la limity dla pozosta o ci 
pestycydów. Rozporz dzenie 
to zezwala na zastosowanie 

wska nika transferu 
zatwierdzonych pestycydów 
do przetworzonych produktów 
pod warunkiem zachowania 

bezpiecze stwa w a cuchu 
paszowym. 

  

Pozosta o ci pestycydów 
wymienionych w unijnej 
dyrektywie 2002/32 dot. 
obecno ci niepo danych 

substancji w paszach 

C bardzo niskie wysoki 2  W otoczeniu mog  znajdowa  
si  zakazane pestycydy. 
Jednak e 
prawdopodobie stwo 

znalezienia ich w surowym 
oleju palmowym lub surowym 
oleju z nasion palmowych jest 
bardzo niskie.  

Dyrektywa 2002/32/WE 
okre la dozwolone limity 
pozosta o ci w paszach dla 
szeregu pestycydów. 
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Ocena ryzyka dla a cucha produktów oleju palmowego i oleju z nasion palmowych 
 

 3.4. 

Rafinacja chemiczna: produkcja destylatów oleju palmowego  
i oleju z nasion palmowych 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, STANDARDY 
BRAN OWE I/LUB WARUNKI UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Ogólne C rednie wysoki 4 KPK  Produkty przeznaczone do ywienia 
zwierz t zawieraj ce niepo dane 

substancje na poziomie wy szym ni  
ustalone prawnie limity nie mog  by  
mieszane w celach rozcie czenia z tymi 
samymi lub innymi produktami 

przeznaczonymi do ywienia zwierz t 
(dyrektywa 2002/32/WE). 

Wed ug organizacji FEDIOL destylaty 
powsta e podczas rafinacji chemicznej 

nie mog  by  stosowane w produkcji 
paszy. Produkty t uszczowe 
otrzymywane podczas rafinacji 
prowadzonej metod  okresow , w 

której etapy rafinacji fizycznej i 
chemicznej odbywaj  si  cznie przy 
zastosowaniu tego samego sprz tu, 
mog  zosta  wykorzystane do 

produkcji paszy pod warunkiem 
istnienia danych analitycznych 
potwierdzaj cych zachowanie 
dozwolonych limitów dla poziomów 

dioksyn i pozosta o ci pestycydów. 

 

Dioksyny z ziemi biel cej C rednie wysoki 4 KPK Ziemia biel ca stanowi 
potencjalne ród o 
zanieczyszczenia dioksynami 

podczas procesu rafinacji oleju. 
Podczas rafinacji chemicznej 
dochodzi do koncentracji 
dioksyn w destylatach. 

Dyrektywa 2002/32/WE ogranicza 
zawarto  dioksyn w materia ach 
paszowych pochodzenia ro linnego do 

0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) i 
ogranicza sum  dioksyn 
i dioksynopodobnych PCB do 1,5 ng/kg 
(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

 
Organizacja FEDIOL stworzy a Kodeks 
dobrych praktyk dot. warunków zakupu 
wie ej ziemi biel cej dla celów rafinacji 

oleju*, w którym zawarto maksymalne 
limity dla dioksyn i dioksynopodobnych 
PCB na górnym poziomie 1,5 ng/kg 
(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Nale y zakupywa  wie  ziemi  
biel c  od dostawców, których 
produkty spe niaj  specyfikacje 

zawarte w Kodeksie dobrych praktyk 
organizacji FEDIOL dot. warunków 
zakupu wie ej ziemi biel cej dla 
celów rafinacji oleju. 

 
Wed ug organizacji FEDIOL destylaty 
powsta e podczas rafinacji chemicznej 
nie mog  by  stosowane w produkcji 

paszy. 

 

Pozosta o ci pestycydów 

przekraczaj  MLP, tzn. 
pozosta o ci herbicydów, 
insektycydów, fungicydów 
i rodentycydów przekraczaj  

maksymalne limity 
pozosta o ci. 

C niskie redni 3  Jak dot d nie zdarzy o si  

jeszcze, by w oleju palmowym 
i oleju z nasion palmowych 
wykryto pozosta o ci 
pestycydów. 

Rozporz dzenie 396/2005 okre la limity 

dla pozosta o ci pestycydów. 
Rozporz dzenie to zezwala na 
zastosowanie wska nika transferu 
zatwierdzonych pestycydów do 

przetworzonych produktów pod 
warunkiem zachowania bezpiecze stwa 
w a cuchu pasz.  

Patrz wy ej w rubryce „Ogólne”.  
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Pozosta o ci pestycydów 
wymienionych w unijnej 

dyrektywie 2002/32 dot. 
obecno ci niepo danych 
substancji w paszach 

C rednie wysoki 4 KPK W otoczeniu mog  znajdowa  
si  zakazane pestycydy. 

Prawdopodobie stwo 
znalezienia ich w surowym oleju 
palmowym lub surowym oleju z 
nasion palmowych jest bardzo 

niskie, jednak e podczas 
rafinacji dochodzi do 
koncentracji tych substancji 
w destylatach. 

Dyrektywa 2002/32/WE okre la 
dozwolone limity pozosta o ci w paszach 

dla szeregu pestycydów. 

Patrz wy ej w rubryce „Ogólne”. 
 

Wed ug organizacji FEDIOL destylaty 
powsta e podczas rafinacji chemicznej 
nie mog  by  stosowane w produkcji 
paszy. 

 

*http://www.fediol.be/5/index2.php 
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Ocena ryzyka dla a cucha produktów oleju palmowego i oleju z nasion palmowych 
 

 4. 

Rozszczepienie surowego i rafinowanego oleju przy pomocy 
wody, ciep a i ci nienia oraz dalsza destylacja frakcjonowana  
w celu otrzymania czystych kwasów t uszczowych* 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, 
STANDARDY BRAN OWE I/LUB 

WARUNKI UMOWY 
RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Dioksyny z ziemi biel cej C     Ziemia biel ca stanowi 
potencjalne ród o 
zanieczyszczenia dioksynami 
podczas procesu rafinacji 

oleju. Niemniej jednak ilo  
ziemi biel cej u ytej podczas 
rafinacji wynosi jedynie 1-3% 
w stosunku do ilo ci 

bielonego oleju. 

Dyrektywa 2002/32/WE 
ogranicza zawarto  dioksyn 
w materia ach paszowych 
pochodzenia ro linnego do 

0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-
TEQ) i ogranicza sum  
dioksyn i dioksynopodobnych 
PCB do 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 
 
Organizacja FEDIOL 
stworzy a Kodeks dobrych 

praktyk dot. warunków zakupu 
wie ej ziemi biel cej dla 

celów rafinacji oleju**, 
w którym zawarto 

maksymalne limity dla dioksyn 
i dioksynopodobnych PCB na 
górnym poziomie 1,5 ng/kg 
(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

 Produkty, które nie 
spe niaj  wymaga , 
nie powinny by  
stosowane 

w paszach. 

Pozosta o ci pestycydów 
przekraczaj  MLP, tzn. 

pozosta o ci herbicydów, 
insektycydów, fungicydów 
i rodentycydów 
przekraczaj  maksymalne 

limity pozosta o ci. 

C     Jak dot d nie zdarzy o si  
jeszcze, by w oleju palmowym 

i oleju z nasion palmowych 
wykryto pozosta o ci 
pestycydów. 

Rozporz dzenie 396/2005 
okre la limity dla pozosta o ci 

pestycydów. Rozporz dzenie 
to zezwala na zastosowanie 
wska nika transferu 
zatwierdzonych pestycydów 

do przetworzonych produktów 
pod warunkiem zachowania 
bezpiecze stwa w a cuchu 
paszowym. 

  

Pozosta o ci pestycydów 
wymienionych w unijnej 

dyrektywie 2002/32 dot. 
obecno ci niepo danych 
substancji w paszach 

C     W otoczeniu mog  znajdowa  
si  zakazane pestycydy. 

Jednak e 
prawdopodobie stwo 
znalezienia ich w surowym 
oleju palmowym lub surowym 

Dyrektywa 2002/32/WE 
okre la dozwolone limity 

pozosta o ci w paszach dla 
szeregu pestycydów. 
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oleju z nasion palmowych jest 
bardzo niskie.  

Ska ona woda 
 

B     Woda jest wykorzystywana 
w procesie rozszczepienia. 

   

*Ocena ryzyka poza UE nie jest obj ta zakresem niniejszego dokumentu. Wi cej informacji dost pnych jest w sekcji d) Analiza ryzyka, par. 2.3. 

**http://www.fediol.be/5/index2.php 
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Ocena ryzyka dla a cucha produktów oleju palmowego i oleju z nasion palmowych 
 

 
A. Transport owoców i nasion palmowych do olejarni oraz 

sk adowanie nasion palmowych* 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, 
STANDARDY BRAN OWE I/LUB 

WARUNKI UMOWY 

RODEK 
KONTROLNY   

UWAGI  

Cia a obce F     Mo liwa obecno  cia  obcych, 
np. kamieni z brudnych ci arówek, 

od amków szk a, martwych gryzoni 
oraz li ci. 

  Komory adunkowe rodków 
transportowych powinny zosta  

oczyszczone z pozosta o ci adunków 
poprzedzaj cych przed za adunkiem 
owoców. 

* Ocena ryzyka poza UE nie jest obj ta zakresem niniejszego dokumentu. Wi cej informacji dost pnych jest w sekcji d) Analiza ryzyka, par. 2.3. 
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Ocena ryzyka dla a cucha produktów oleju palmowego i oleju z nasion palmowych 
 

 

B. Transport olejów tropikalnych, olejów z nasion i uzyskanych  
z nich produktów do zastosowania w paszy zgodnie ze 
standardami UE dot. transportu ywno ci  

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, 
STANDARDY BRAN OWE I/LUB 

WARUNKI UMOWY 
RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Zanieczyszczenie 
spowodowane przez 
adunek poprzedzaj cy 

         

– Cysterny samochodowe, 

kolejowe i barki 

C niskie wysoki 3 PWW Transport olejów powinien odbywa  si  

przy u yciu rodków transportowych 
przeznaczonych wy cznie do tego 
celu. 

Zgodnie z przepisami 

rozporz dzenia (WE) 
nr 852/2004 cysterny 
drogowe, kolejowe oraz barki 
s u ce do transportu 

p ynnych produktów 
spo ywczych powinny by  
wykorzystywane wy cznie do 
tego celu. 

 
Kodeks post powania 
organizacji FEDIOL dot. 
transportu luzem t uszczów 

i olejów przeznaczonych do 
bezpo redniego zastosowania 
w ywno ci odbywaj cego si  
w cysternach drogowych 

i kontenerach zbiornikowych*. 

Nale y upewni  si  co do 

zawarto ci adunków 
poprzedzaj cych zgodnie 
z zaleceniami praktycznego 
przewodnika FEDIOL dot. 

adunków poprzedzaj cych 
z uwzgl dnieniem rodków 
transportu i pow ok 
w zbiornikach. 

 

– Ma e zbiornikowce C niskie wysoki 3 PWW W przypadku ma ych zbiornikowców 
(ang. tank coasters) transportuj cych 
oleje i t uszcze na krótkich odcinkach 
morskich w UE wymagane jest jako 

absolutne minimum, aby adunkiem 
przewo onym bezpo rednio wcze niej 
by  rodek spo ywczy lub adunek 
z unijnego wykazu dopuszczalnych 

adunków poprzedzaj cych 
wymienionych w dyrektywie 96/3/WE. 
 
 

 
 
 
 

Kodeks dobrych praktyk 
organizacji FEDIOL dot. 
transportu luzem olejów 
i t uszczów do i w ramach Unii 

Europejskiej*. 

Nale y upewni  si  co do 
zawarto ci adunków 
poprzedzaj cych zgodnie 
z zaleceniami praktycznego 

przewodnika FEDIOL dot. 
adunków poprzedzaj cych 
z uwzgl dnieniem rodków 
transportu i pow ok 

w zbiornikach. 
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Zanieczyszczenie rodkami 
czyszcz cymi 

         

– Cysterny samochodowe, 
kolejowe i barki 

C niskie redni 2  Podwy szony poziom ryzyka 
w stacjach oczyszczania, które zajmuj  
si  zarówno oczyszczaniem cystern do 
przewozu pasz, jak i cystern do 

przewozu substancji chemicznych 
w tym samym zak adzie.   

 
Kodeks dobrych praktyk 
organizacji FEDIOL dot. 
transportu luzem olejów 

i t uszczów do i w ramach Unii 
Europejskiej*. 
 
 

 
Nale y wprowadzi  kroki 
zapobiegaj ce 
zanieczyszczeniu cystern 

przeznaczonych do przewozu 
ywno ci i paszy oraz ich 

wyposa enia par , wod  
i rodkami czyszcz cymi 

stosowanymi do mycia 
cystern przeznaczonych do 
przewozu produktów innych 
ni  ywno  i pasza. 

 

 
Kodeks post powania 
organizacji FEDIOL dot. 
transportu luzem t uszczów 

i olejów przeznaczonych do 
bezpo redniego zastosowania 
w ywno ci odbywaj cego si  
w cysternach drogowych 

i kontenerach zbiornikowych 
zawiera szereg dobrych 
praktyk odnosz cych si  do 
czyszczenia cystern.  

– Ma e zbiornikowce C niskie redni 2  Podwy szone ryzyko w przypadku gdy 
statek nie jest przeznaczony wy cznie 
do transportu ywno ci lub paszy.  

 Nale y korzysta  z us ug 
stacji czyszcz cych 
z wdro onym systemem 
HACCP. Przed za adunkiem 

nale y domaga  si  wydania 
podpisanego certyfikatu 
po wiadczaj cego czysto  
zbiorników. 

 

* http://www.fediol.be/5/index2.php 
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Ocena ryzyka dla a cucha produktów oleju palmowego i oleju z nasion palmowych 
 

 

B. Transport olejów tropikalnych, olejów z nasion i uzyskanych  
z nich produktów do zastosowania w paszy zgodnie ze 
standardami UE dot. transportu ywno ci (cd.) 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, 
STANDARDY BRAN OWE I/LUB 

WARUNKI UMOWY 
RODEK KONTROLNY   UWAGI  

P yny grzewcze lub 
ch odz ce z wyposa enia 

         

– Cysterny samochodowe  C niskie niski 1  Stosowane s  cysterny ze stali 
nierdzewnej, które s  ogrzewane wod  

z instalacji ch odz cej silnik poprzez 
system podwójnych cian (a nie 
w ownic).  

Kodeks dobrych praktyk 
organizacji FEDIOL dot. 

transportu luzem olejów 
i t uszczów do i w ramach Unii 
Europejskiej*. 

  

– Cysterny kolejowe, barki 
zbiornikowe i ma e 

zbiornikowce 

C niskie wysoki 3 PWW Toksyczne oleje termiczne mog  wci  
znajdowa  si  w u yciu. Jednak e ze 

wzgl du na stosunkowo niskie 
temperatury ogrzewania stosowane 
w czasie transportu 
prawdopodobie stwo wycieku olejów 

termicznych do przewo onego 
produktu jest niskie. 

 W ownice grzewcze w cysternach 
kolejowych musz  by  wykonane ze 

stali nierdzewnej (FEDIOL). 
Przewo nik stosuj cy oleje termiczne 
powinien zapewni  dokumentacj  dot. 
potencjalnych strat netto i w miar  

konieczno ci dokona  odpowiednich 
analiz.  

 

Cia a obce 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

F niskie wysoki 3 PWW   Dobry PWW powinien wymaga , by 
za adunek oleju rafinowanego do 
cystern samochodowych odbywa  si  

pod zadaszeniem. 

 

Zafa szowanie C/B/F niskie wysoki 3 PWW Zafa szowanie produktu mo e mie  
szkodliwe skutki. 

 Nale y stosowa  si  do minimalnych 
wymogów obowi zkowych zawartych 

w Kodeksie post powania organizacji 
FEDIOL dot. transportu luzem 
t uszczów i olejów przeznaczonych do 
bezpo redniego zastosowania w 

ywno ci odbywaj cego si  w 
cysternach drogowych i kontenerach 
zbiornikowych. 

 

* http://www.fediol.be/5/index2.php 
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Ocena ryzyka dla a cucha produktów oleju palmowego i oleju z nasion palmowych 
 

 

C. Transport olejów tropikalnych, olejów z nasion, uzyskanych  
z nich produktów oraz produktów ubocznych do zastosowania  
w paszy odbywaj cy si  wg standardów, które nie s  zgodne  
z przepisami UE dot. transportu ywno ci 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, 
STANDARDY BRAN OWE I/LUB 

WARUNKI UMOWY 
RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Zanieczyszczenie 
spowodowane przez adunek 

poprzedzaj cy 

C niskie wysoki 3 PWW Cysterny samochodowe i barki mog y 
by  wykorzystane do transportu 

materia ów niekompatybilnych 
z ywno ci  i pasz , np. produktów 
petrochemicznych. 

 Cysterny i barki, które nie 
s u  wy cznie do transportu 

produktów ywno ciowych 
i paszy, nale a o obj  
procedur  czyszcz c , która 
zosta a poddana uprzedniej 

walidacji. 

 

Zanieczyszczenie rodkami 
czyszcz cymi 

C rednie redni 3 PWW Podwy szony poziom ryzyka 
w stacjach oczyszczania, które zajmuj  
si  zarówno oczyszczaniem cystern do 
przewozu pasz, jak i cystern do 

przewozu substancji chemicznych 
w tym samym zak adzie.   

 W procesie czyszczenia 
nale a o zastosowa  rodki 
czyszcz ce zatwierdzone do 
kontaktu z ywno ci  lub 

pasz . 

Kodeks post powania 
organizacji FEDIOL dot. 
transportu luzem t uszczów 
i olejów przeznaczonych do 

bezpo redniego zastosowania 
w ywno ci odbywaj cego si  
w cysternach drogowych 
i kontenerach zbiornikowych 

zawiera szereg dobrych 
praktyk odnosz cych si  do 
czyszczenia cystern. 

P yny grzewcze lub 
ch odz ce z nieprawid owo 

dzia aj cego sprz tu 

         

– Cysterny samochodowe C niskie niski 1  Zabronione jest stosowanie cystern 
wykorzystuj cych w ownice do 
przesy u ciep a. 
Cysterny ogrzewane s  wod  

z instalacji ch odz cej silnik poprzez 
system podwójnych cian. 
 

 
 
 

 
 

 
 

– Barki C niskie wysoki 3 PWW Toksyczne oleje termiczne mog  wci  
znajdowa  si  w u yciu. Jednak e ze 

wzgl du na stosunkowo niskie 
temperatury ogrzewania stosowane 
w czasie transportu 
prawdopodobie stwo wycieku olejów 

 Przewo nik stosuj cy oleje 
termiczne powinien zapewni  

dokumentacj  dot. 
potencjalnych strat netto 
i w miar  konieczno ci 
dokona  odpowiednich analiz.  

W procesie ogrzewania 
zaleca si  stosowanie gor cej 

wody lub pary. 
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termicznych do przewo onego 
produktu jest niskie. 

Cia a obce F niskie redni 2      

Zafa szowanie produktu 
olejem mineralnym 

 niskie wysoki 3 PWW Zafa szowanie produktu olejami 
mineralnymi wci  stanowi problem 
w przypadku transportu olejów 
w krajach pochodzenia produktu. 

Pocz wszy od pa dziernika 1999 r. 
zosta y zintensyfikowane kontrole 
produktów, w zwi zku z czym zmala o 
prawdopodobie stwo zafa szowania 

produktu. 

 Nale y zapobiega  
zafa szowaniu produktu.  
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Ocena ryzyka dla a cucha produktów oleju palmowego i oleju z nasion palmowych 
 

 D. Sk adowanie  

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, 
STANDARDY BRAN OWE I/LUB 

WARUNKI UMOWY 
RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Zanieczyszczenie 
spowodowane brakiem 
segregacji (zanieczyszczenie 
spowodowane przez adunek 
poprzedzaj cy, zastosowanie 

nieprawid owych cze ) 

C niskie wysoki 3 PWW Niniejsza klasyfikacja ryzyka 
dotyczy terminali sk aduj cych 
zarówno rodki chemiczne, 
jak i oleje ro linne. Ryzyko 
jest ni sze, w przypadku gdy 

terminale zbiornikowe 
podczas sk adowania olejów 
ro linnych stosuj  si  do 
wymogów unijnego wykazu 

dopuszczalnych adunków 
poprzedzaj cych 
w transporcie morskim. 
Ryzyko jest najni sze, gdy 

oleje ro linne sk adowane s  
w zbiornikach 
przeznaczonych do 
sk adowania wy cznie 

produktów ywno ciowych. 

Terminale znajduj ce si  na 
terenie UE i zajmuj ce si  
sk adowaniem t uszczów 
i olejów stosowanych 
w produktach spo ywczych 

maj  obowi zek wdro enia 
systemu HACCP 
(rozporz dzenie (WE) 
nr 852/2004). 

 

Przedsi biorstwa zajmuj ce 
si  sk adowaniem powinny 
jako minimum stosowa  si  
do wymogów UE dotycz cych 
adunków poprzedzaj cych 

w odniesieniu do transportu 
morskiego zawartych 
w dyrektywie nr 96/3/WE.   

 

Zanieczyszczenie rodkami 

czyszcz cymi 

C niskie wysoki 3 PWW Niniejsza klasyfikacja ryzyka 

dotyczy terminali sk aduj cych 
zarówno rodki chemiczne, 
jak i oleje ro linne. Mo e si  
zdarzy , i  terminale te nie 

b d  stosowa  rodków 
czyszcz cych nadaj cych si  
do u ycia w przemy le 
spo ywczym. W przypadku 

terminali zbiornikowych w UE, 
które wdro y y system 
HACCP i w których miejsca 
sk adowania olejów ro linnych 

oddzielone s  od strefy 
sk adowania substancji 
chemicznych, 
prawdopodobie stwo 

zastosowania niew a ciwych 
rodków chemicznych jest 

bardzo niskie. 

 rodki czyszcz ce musz  by  

dopuszczone do stosowania 
w przemy le spo ywczym. 
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Oleje termiczne pochodz ce 
z nieprawid owo 

dzia aj cego sprz tu 

C niskie wysoki 3 PWW Toksyczne oleje termiczne 
mog  wci  znajdowa  si  

w u yciu. Jednak e ze 
wzgl du na stosunkowo niskie 
temperatury ogrzewania 
stosowane w czasie 

sk adowania 
prawdopodobie stwo wycieku 
olejów termicznych do 
sk adowanego produktu jest 

niskie. 

 Podmiot sk aduj cy stosuj cy 
oleje termiczne powinien 

zapewni  dokumentacj  dot. 
potencjalnych strat netto 
i w miar  konieczno ci 
dokona  odpowiednich analiz.   

W procesie ogrzewania 
zaleca si  stosowanie gor cej 

wody lub pary. 
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Ocena ryzyka dla a cucha produktów oleju palmowego i oleju z nasion palmowych 
 

 E. Transport statkami morskimi  

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. RYZYKA 

PWW czy 
KPK 

UZASADNIENIE 
PRZEPISY PRAWNE, STANDARDY 

BRAN OWE I/LUB WARUNKI UMOWY 
RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Zanieczyszczenia w trakcie 
transportu 

         

– Zanieczyszczenia 

z poprzednich adunków 
obecne w zbiornikach i rurach 

C rednie  redni 3  PWW W przypadku statków morskich 

transportuj cych oleje i t uszcze jadalne 
do UE wymagane jest jako absolutne 
minimum, aby adunkiem przewo onym 
bezpo rednio wcze niej by  rodek 

spo ywczy lub adunek z unijnego 
wykazu dopuszczalnych adunków 
poprzedzaj cych wymienionych 
w dyrektywie 96/3/WE. 

Zgodnie z dyrektyw  96/3/WE 

(odst pstwo od rozporz dzenia (WE) 
852/2004) nale y dokona  
sprawdzenia adunków 
poprzedzaj cych.   
 
 
W przypadku transportu morskiego 
olejów i t uszczów umowy handlowe 
stosowane przez cz onków organizacji 

FOSFA zobowi zuj  sprzedawc  do 
udzielenia stronie kupuj cej informacji 
dot. zawarto ci trzech 
poprzedzaj cych adunków. 

 
Kodeks dobrych praktyk organizacji 
FEDIOL dot. transportu luzem olejów i 
t uszczów do i w ramach Unii 

Europejskiej*. 
 
Przepisy UE nie reguluj  zasad 
dotycz cych transportu morskiego 

olejów i t uszczów do zastosowania w 
paszach. 

Przed za adunkiem uznany przez 

organizacj  FOSFA inspektor 
powinien sprawdzi , czy zbiorniki 
s  wystarczaj co czyste. Przed 
roz adunkiem uznany przez 

organizacj  FOSFA inspektor 
powinien sprawdzi  dziennik 
pok adowy pod k tem zgodno ci 
z wykazami adunków 

poprzedzaj cych. 

 

        Podczas za adunku i roz adunku 
nale y korzysta  z instalacji 
za adunkowych przeznaczonych 

wy cznie do tego celu. 

 

– Zanieczyszczenie rodkami 
czyszcz cymi  

C niskie wysoki 3 PWW Podmioty transportu morskiego 
zazwyczaj stosuj  si  do istniej cych 
dobrych praktyk. 

 Sprawdzi  dziennik pok adowy.   

Oleje termiczne ze sprz tu C niskie wysoki 3 PWW Toksyczne oleje termiczne mog  wci  
znajdowa  si  w u yciu. Jednak e ze 

wzgl du na stosunkowo niskie 
temperatury ogrzewania stosowane w 
czasie transportu prawdopodobie stwo 
wycieku olejów termicznych do 

przewo onego produktu jest niskie. 

 Przewo nik stosuj cy oleje 
termiczne powinien zapewni  

dokumentacj  dot. potencjalnych 
strat netto i w miar  konieczno ci 
dokona  odpowiednich analiz.  

W procesie ogrzewania 
zaleca si  stosowanie 

gor cej wody lub pary. 
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Oleje hydrauliczne 
z przeno nych pomp 

C niskie wysoki 3 PWW Oleje hydrauliczne z przeno nych pomp 
mog  by  truj ce. 

 Stosowanie przeno nych pomp, w 
których silnik hydrauliczny jest 

wyra nie oddzielony od pompy. 
W innych przypadkach nale y 
stosowa  oleje hydrauliczne 
zatwierdzone do u ycia 

w przemy le spo ywczym. 

W przypadku silników 
hydraulicznych po czonych 

bezpo rednio z pomp  
potencjalna awaria 
uszczelki spowoduje 
niepo dany wyciek oleju 

hydraulicznego do oleju 
ro linnego. 

* http://www.fediol.be/5/index2.php 
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PASZA 

Ocena ryzyka dla a cucha produktów oleju kokosowego 
 

 1. Hodowla orzechów kokosowych* 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, 
STANDARDY BRAN OWE I/LUB 

WARUNKI UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Pozosta o ci pestycydów 
przekraczaj  MLP, tzn. 
pozosta o ci herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 
i rodentycydów 
przekraczaj  maksymalne 
limity pozosta o ci. 

C     Kraje trzecie eksportuj ce olej 
kokosowy (Filipiny, Indonezja 
i inne kraje) stosuj  listy 

pozytywne dot. pestycydów 
u ywanych podczas uprawy, 
co w przypadku niektórych 
substancji mo e by  

sprzeczne z unijnymi 
przepisami dot. limitów 
pozosta o ci pestycydów. Jak 
dot d nie zdarzy o si  

jeszcze, by w oleju 
kokosowym wykryto 
pozosta o ci pestycydów. 

Rozporz dzenie (WE) 
nr 396/2005 zabrania 
wprowadzania do obrotu 

towarów, które nie spe niaj  
wymaga  dot. MLP 
okre lonych w za cznikach. 

  

* Ocena ryzyka poza UE nie jest obj ta zakresem niniejszego dokumentu. Wi cej informacji dost pnych jest w sekcji d) Analiza ryzyka, par. 2.3. 
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Ocena ryzyka dla a cucha produktów oleju kokosowego 
 

 2. Suszenie kopry podczas produkcji pierwotnej* 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, 
STANDARDY BRAN OWE I/LUB 

WARUNKI UMOWY 

RODEK 
KONTROLNY   

UWAGI  

Zanieczyszczenia 

spowodowane suszeniem 

         

– wielopier cieniowe 

w glowodory aromatyczne 
(WWA) 

C     Na plantacjach kopra suszona 

jest na otwartym ogniu, co 
stanowi ród o 
zanieczyszczenia kopry 
WWA. 

  Zanieczyszczenia zwi zkami WWA 

mo na unikn , susz c kopr  na 
s o cu lub stosuj c po rednie metody 
suszenia przy pomocy wymienników 
ciep a, pozwalaj ce unikn  

zanieczyszczenia kopry gazami 
wydzielaj cymi si  podczas suszenia 
na otwartym ogniu. 
JECFA (Wspólny Komitet Ekspertów 

FAO/WHO ds. Dodatków do ywno ci) 
zaleca zast pienie procesu w dzenia 
bezpo redniego w dzeniem po rednim. 
W przypadku ogrzewania 

bezpo redniego, Dobre Praktyki 
Wytwarzania dot. procesów w dz cych 
zalecaj , aby nie stosowa  odpadów 
w charakterze paliwa podczas suszenia 

bezpo redniego i zamiast drewna 
mi kkiego stosowa  drewno twarde. 
Nale y kontrolowa  temperatur  i czas 
trwania procesu, by zapobiec 

formowaniu si  WWA. Stosowany 
sprz t nale y utrzymywa  w czysto ci 
i dobrym stanie technicznym. 

– dioksyny C     Na plantacjach kopra suszona 
jest na otwartym ogniu, co 
stanowi ród o 

zanieczyszczenia kopry 
dioksynami. 

Kodeks dobrej praktyki dot. 
zapobiegania i redukcji 
poziomu zanieczyszcze  

w produktach ywno ciowych 
i paszach spowodowanych 
wyst powaniem dioksyn 
i dioksynopodobnych PCB 

(Codex CAC/RCP 62-2006). 

 Stosowanie odpadów w charakterze 
paliwa podczas suszenia 
bezpo redniego jest zabronione 

– oleje mineralne C     Kopra suszona wzd u  dróg 

mo e zosta  zanieczyszczona 
rozlanym olejem mineralnym.  
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Aflatoksyny 

C     Do formowania si  aflatoksyn 
mo e doj , w przypadku gdy 

kopra nie zosta a 
wystarczaj co wysuszona.  

Dyrektywa 2002/32/WE 
ogranicza maksymalny 

poziom zawarto ci 
aflatoksyny B1 w koprze 
i produktach pochodnych do 
0,02 mg/kg (przy za o eniu 

wilgotno ci produktu na 
poziomie 12%). 

 Organizacja FEDIOL zaleca suszenie 
na s o cu lub suszenie po rednie 

(metoda preferowana) a  do momentu, 
w którym poziom wilgotno ci kopry 
b dzie wynosi  najwy ej 6%.  

* Ocena ryzyka poza UE nie jest obj ta zakresem niniejszego dokumentu. Wi cej informacji dost pnych jest w sekcji d) Analiza ryzyka, par. 2.3. 
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Ocena ryzyka dla a cucha produktów oleju kokosowego 
 

 3. Wyciskanie kopry* 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, 
STANDARDY BRAN OWE I/LUB 

WARUNKI UMOWY 
RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Zwi zki toksyczne 

z heksanu 

C     Niektóre olejarnie podczas 

produkcji surowego oleju 
kokosowego stosuj  heksan 
jako rozpuszczalnik 
w procesie ekstrakcji. Heksan 

stosowany w przemy le mo e 
zawiera  toksyczne sk adniki.  

Dyrektywa 88/344/EWG 

okre la kryteria czysto ci dla 
heksanu stosowanego 
w produkcji rodków 
spo ywczych. 

 Heksan stosowany w procesie 

ekstrakcji oleju musi by  
zatwierdzony do u ytku 
w przemy le spo ywczym. 

Oleje hydrauliczne lub 
smary z nieprawid owo 
dzia aj cego sprz tu 

C     Oleje hydrauliczne oraz smary 
mog  zawiera  toksyczne 
substancje. 

  Nale y bezwarunkowo unika  
zanieczyszczenia produktu 
olejami hydraulicznymi lub 
smarami, które nie zosta y 

zatwierdzone do u ytku 
w przemy le spo ywczym, 
stosuj c np. takie metody, jak 
prowadzenie ewidencji 

u ytych ilo ci. 
Ryzyko zanieczyszczenia 
produktu olejami 
hydraulicznymi i smarami 

nadaj cymi si  do u ytku 
w przemy le spo ywczym 
nale y maksymalnie 
ograniczy .   

Cia a obce F     Mo liwa obecno  cia a 
obcego. 

  Nale y wdro y  system 
usuwaj cy cia a obce. 

Odzysk zanieczyszczonego 
t uszczu wy apanego 

z odcieku przez apacze 
t uszczu  

C     W odcieku mog  znajdowa  
si  zanieczyszczenia 

chemiczne. 

  T uszcz z odcieku osadzony 
na apaczach nie mo e by  

zawrócony do produkcji 
ywno ci lub materia ów 

paszowych, chyba e zosta  
odzyskany z apaczy 

s u cych wy cznie do 
obróbki wody procesowej. 

* Ocena ryzyka poza UE nie jest obj ta zakresem niniejszego dokumentu. Wi cej informacji dost pnych jest w sekcji d) Analiza ryzyka, par. 2.3. 
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Ocena ryzyka dla a cucha produktów oleju kokosowego 
 

 3.1. Produkcja surowego oleju kokosowego* 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOP

ODO-
BIE STWO  

POZIOM 
ZAGRO ENIA  

KAT. RYZYKA 
PWW czy 

KPK 
UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, STANDARDY 
BRAN OWE I/LUB WARUNKI 

UMOWY 
RODEK KONTROLNY   UWAGI  

WWA C     Podczas wyciskania kopry dochodzi do 

koncentracji WWA w surowym oleju 
kokosowym. 

Organizacja FOSFA stosuje 

opcjonalny system limitów dla 
surowego oleju kokosowego dla 
warto ci BaP przekraczaj cych 
50 μg/kg. 

  

Dioksyny C     Proces bezpo redniego suszenia kopry 

stanowi potencjalne ród o zanieczyszczenia 
dioksynami.  

   

Oleje mineralne C     Kopra suszona wzd u  dróg mo e zosta  
zanieczyszczona olejem nap dowym, który 
w procesie wyciskania koncentruje si  
w surowym oleju. 

  Holenderskie Dobre 
Praktyki Wytwarzania 
przewiduj  limit dla 
zawarto ci w glowodorów 

C (10-40) w olejach 
i t uszczach na poziomie 
400 mg/kg. 

Aflatoksyny C     Podczas kilkudniowego sk adowania 
niedok adnie wysuszonej kopry mo e doj  
do formowania si  aflatoksyn. Opady 

deszczu podczas sk adowania i transportu 
przyspieszaj  proces formowania si  
aflatoksyn. Podczas wyciskania kopry 
niektóre aflatoksyny trafiaj  do surowego 

oleju kokosowego. 

   

Pozosta o ci herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 
i rodentycydów 
przekraczaj  MLP 

C     Jak dot d nie zdarzy o si  jeszcze, by 

w surowym oleju kokosowym wykryto 
pozosta o ci pestycydów  

Rozporz dzenie (WE) 

nr 396/2005 zabrania 
wprowadzania do obrotu 
towarów, które nie spe niaj  
wymaga  dot. MLP okre lonych 

w za cznikach. 

  

* Ocena ryzyka poza UE nie jest obj ta zakresem niniejszego dokumentu. Wi cej informacji dost pnych jest w sekcji d) Analiza ryzyka, par. 2.3. 
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Ocena ryzyka dla a cucha produktów oleju kokosowego 
 

 4. Rafinacja 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOP

ODO-
BIE STWO  

POZIOM 
ZAGRO ENIA  

KAT. RYZYKA PWW czy KPK UZASADNIENIE 
PRZEPISY PRAWNE, STANDARDY 

BRAN OWE I/LUB WARUNKI UMOWY 
RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Oleje hydrauliczne lub 

smary ze sprz tu 

C niskie wysoki 3 PWW Oleje hydrauliczne oraz smary 

mog  zawiera  toksyczne 
substancje. 

 Program warunków wst pnych powinien 

zapobiega  zanieczyszczeniu produktu 
olejami hydraulicznymi i smarami, które 
nie s  zatwierdzone do stosowania 
w przemy le spo ywczym, oraz 

minimalizowa  ryzyko zanieczyszczenia 
produktu olejami hydraulicznymi i smarami 
dopuszczonymi do u ytku w przemy le 
spo ywczym. Program wst pny mo e 

obejmowa  prowadzenie ewidencji 
zastosowanych ilo ci. 

Holenderskie Dobre 

Praktyki Wytwarzania 
przewiduj  limit dla 
zawarto ci 
w glowodorów C (10-

40) w olejach 
i t uszczach na 
poziomie 400 mg/kg, 
a w kwasach 

t uszczowych 
(/destylatach) na 
poziomie 3000 mg/kg. 

rodki czyszcz ce 
i preparaty do 
czyszczenia kot ów 

C rednie redni 3 PWW rodki czyszcz ce i para 
(zawieraj ca rodki do 
czyszczenia kot ów) mog  wej  

w kontakt z produktem. 

 rodki czyszcz ce stosowane w systemie 
produkcji nale y po u yciu sp uka . rodki 
czyszcz ce i preparaty do czyszczenia 

kot ów musz  by  dopuszczone do 
stosowania w przemy le spo ywczym.  

 

Jako  wody C niskie wysoki 3 PWW Woda jest wykorzystywana 
w procesie rafinacji. 

 Stosowa  wod  zdatn  do picia.  

Pomoce przetwórcze 
(roztwory alkaliczne, 
kwasy)   

C rednie redni 3 PWW Pomoce przetwórcze wchodz  
w kontakt z produktem. 

 Pomoce przetwórcze, które wchodz  
w bezpo redni kontakt z olejem, powinny 
by  dopuszczone do stosowania 
w ywno ci lub do stosowania 

w przemy le spo ywczym. 

 

Cia a obce  F rednie redni 3 PWW Mo liwa obecno  cia a obcego.  Odfiltrowanie przed za adunkiem  

Oleje termiczne ze 
sprz tu 

C rednie wysoki 4 KPK Oleje termiczne mog  by  wci  
w u yciu przez podmioty 

nienale ce do FEDIOL. 

Zgodnie z Kodeksem dobrej praktyki 
organizacji FEDIOL dot. 

podgrzewania olejów jadalnych 
podczas produkcji* stosowanie 
olejów termicznych jest 
niedozwolone. 

W procesie ogrzewania zaleca si  
stosowanie gor cej wody lub pary. 

W innym przypadku nale y wprowadzi  
rodek kontrolny zapobiegaj cy 

zanieczyszczeniu produktu olejami 
termicznymi. 

 

*http://www.fediol.be/5/index2.php
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Ocena ryzyka dla a cucha produktów oleju kokosowego 
 

 4.1. Produkcja rafinowanego oleju kokosowego 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, STANDARDY 
BRAN OWE I/LUB WARUNKI UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

WWA C wysokie redni 4 KPK Surowy olej kokosowy mo e by  
w znacznym stopniu 
zanieczyszczony WWA z powodu 

z ych praktyk suszenia. 

Rozporz dzenie (WE) nr 1881/2006 
okre la limit dla zawarto ci BaP 
w olejach i t uszczach przeznaczonych 

do bezpo redniego spo ycia przez 
ludzi lub do zastosowania w rodkach 
spo ywczych na poziomie 2,0 μg/kg. 

Ilo  dodanego w gla 
aktywnego oraz intensywno  
procesu dezodoryzacji musz  

by  tak skalkulowane, aby 
zapewni  usuni cie zarówno 
ci kich, jak i lekkich WWA. 

 

Dioksyny z ziemi biel cej C niskie wysoki 3 PWW Ziemia biel ca stanowi potencjalne 
ród o zanieczyszczenia dioksynami 

podczas procesu rafinacji oleju. 

Niemniej jednak ilo  ziemi biel cej 
u ytej podczas rafinacji wynosi 
jedynie 1-3% w stosunku do ilo ci 
bielonego oleju. 

Dyrektywa 2002/32/WE ogranicza 
zawarto  dioksyn w materia ach 
paszowych pochodzenia ro linnego do 

0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) 
i ogranicza sum  dioksyn 
i dioksynopodobnych PCB do 1,5 ng/kg 
(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

 
Organizacja FEDIOL stworzy a Kodeks 
dobrych praktyk dot. warunków zakupu 
wie ej ziemi biel cej dla celów 

rafinacji oleju*, w którym zawarto 
maksymalne limity dla dioksyn 
i dioksynopodobnych PCB na górnym 
poziomie 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ). 

Nale y zakupywa  wie  
ziemi  biel c  od dostawców, 
których produkty spe niaj  

specyfikacje zawarte 
w Kodeksie dobrych praktyk 
organizacji FEDIOL dot. 
warunków zakupu wie ej 

ziemi biel cej dla celów 
rafinacji oleju. 

 

Pozosta o ci pestycydów 

przekraczaj  MLP, tzn. 
pozosta o ci herbicydów, 
insektycydów, fungicydów 
i rodentycydów 

przekraczaj  maksymalne 
limity pozosta o ci. 

C niskie redni 2  Jak dot d nie zdarzy o si  jeszcze, 

by w oleju kokosowym wykryto 
pozosta o ci pestycydów. 

Rozporz dzenie 396/2005 okre la 

limity dla pozosta o ci pestycydów. 
Rozporz dzenie to zezwala na 
zastosowanie wska nika transferu 
zatwierdzonych pestycydów do 

przetworzonych produktów pod 
warunkiem zachowania 
bezpiecze stwa w a cuchu 
paszowym. 

  

Pozosta o ci pestycydów 
wymienionych w unijnej 

dyrektywie 2002/32 dot. 
obecno ci niepo danych 
substancji w paszach 

C bardzo niskie wysoki 2  W otoczeniu mog  znajdowa  si  
zakazane pestycydy. Jednak e 

prawdopodobie stwo znalezienia 
ich w surowym oleju kokosowym 
jest bardzo niskie.  

Dyrektywa 2002/32/WE okre la 
dozwolone limity pozosta o ci 

w paszach dla szeregu pestycydów. 
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Aflatoksyny 

 
 

C wysokie wysoki 4 KPK Surowy olej s onecznikowy mo e 
zawiera  ladowe ilo ci aflatoksyn.  

Dyrektywa 2002/32/WE ogranicza 
maksymalny poziom zawarto ci 

aflatoksyny B1 w koprze i produktach 
pochodnych do 0,02 mg/kg (przy 
za o eniu wilgotno ci produktu na 
poziomie 12%). 

Nale y dokona  walidacji 
procesu rafinacji pod k tem 

skuteczno ci usuwania 
aflatoksyn. 

Normalne warunki 
rafinacji zapewniaj  

usuni cie aflatoksyn.  

*http://www.fediol.be/5/index2.php 
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Ocena ryzyka dla a cucha produktów oleju kokosowego 
 

 4.2. 

Rafinacja fizyczna: produkcja destylatów kwasów t uszczowych 
oleju kokosowego 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy 

KPK 
UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, STANDARDY BRAN OWE 
I/LUB WARUNKI UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Ogólne C niskie wysoki 3 PWW  Produkty przeznaczone do ywienia zwierz t 
zawieraj ce niepo dane substancje na 

poziomie wy szym ni  ustalone prawnie limity 
nie mog  by  mieszane w celach rozcie czenia 
z tymi samymi lub innymi produktami 
przeznaczonymi do ywienia zwierz t 

(dyrektywa 2002/32/WE). 

Celowe mieszanie 
destylatów oleju 

kokosowego z tymi 
samymi lub innymi 
produktami jest 
zabronione. 

 

WWA C wysokie redni 4 KPK Podczas procesu dezodoryzacji dochodzi 

do koncentracji lekkich WWA 
w destylatach kwasów t uszczowych. 
Zastosowanie aktywnego w gla pozwala 
usun  ci kie WWA. 

 Produkty, które nie 

spe niaj  wymaga , nie 
powinny by  stosowane 
w paszach. 

 

Dioksyny z ziemi biel cej C niskie wysoki 3 PWW Ziemia biel ca stanowi potencjalne ród o 
zanieczyszczenia dioksynami podczas 

procesu rafinacji oleju. Niemniej jednak 
ilo  ziemi biel cej u ytej podczas rafinacji 
wynosi jedynie 1-3% w stosunku do ilo ci 
bielonego oleju. 

Dyrektywa 2002/32/WE ogranicza zawarto  
dioksyn w materia ach paszowych pochodzenia 

ro linnego do 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) 
i ogranicza sum  dioksyn i dioksynopodobnych 
PCB do 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 
 

Organizacja FEDIOL stworzy a Kodeks dobrych 
praktyk dot. warunków zakupu wie ej ziemi 
biel cej dla celów rafinacji oleju*, w którym 
zawarto maksymalne limity dla dioksyn 

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

Nale y zakupywa  
wie  ziemi  biel c  

od dostawców, których 
produkty spe niaj  
specyfikacje zawarte 
w Kodeksie dobrych 

praktyk organizacji 
FEDIOL dot. warunków 
zakupu wie ej ziemi 
biel cej dla celów 

rafinacji oleju. 

 

Pozosta o ci pestycydów 
przekraczaj  MLP, tzn. 
pozosta o ci herbicydów, 
insektycydów, fungicydów 

i rodentycydów 
przekraczaj  maksymalne 
limity pozosta o ci. 

C niskie redni 2  Jak dot d nie zdarzy o si  jeszcze, by 
w surowym oleju kokosowym wykryto 
pozosta o ci pestycydów. 

Rozporz dzenie 396/2005 okre la limity dla 
pozosta o ci pestycydów. Rozporz dzenie to 
zezwala na zastosowanie wska nika transferu 
zatwierdzonych pestycydów do przetworzonych 

produktów pod warunkiem zachowania 
bezpiecze stwa w a cuchu paszowym. 
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Pozosta o ci pestycydów 
wymienionych w unijnej 

dyrektywie 2002/32 dot. 
obecno ci niepo danych 
substancji w paszach 

C niskie wysoki 3 PWW W otoczeniu mog  znajdowa  si  
zakazane pestycydy. Prawdopodobie stwo 

znalezienia ich w surowym oleju 
kokosowym jest bardzo niskie, jednak e 
podczas rafinacji fizycznej dochodzi do 
koncentracji tych substancji w destylatach 

kwasów t uszczowych. 

Dyrektywa 2002/32/WE okre la dozwolone 
limity pozosta o ci w paszach dla szeregu 

pestycydów. 

Produkty, które nie 
spe niaj  wymaga , nie 

powinny by  stosowane 
w paszach. 

 

Aflatoksyny C rednie wysoki 3 KPK W procesie dezodoryzacji dochodzi do 

koncentracji aflatoksyn.  

Dyrektywa 2002/32/WE ogranicza maksymalny 

poziom zawarto ci aflatoksyny B1 w koprze 
i produktach pochodnych do 0,02 mg/kg (przy 
za o eniu wilgotno ci produktu na poziomie 
12%). 

Produkty, które nie 

spe niaj  wymaga , nie 
powinny by  stosowane 
w paszach. 

Aflatoksyny 

rozpuszczaj  si  
w wodzie. Podczas 
rafinacji fizycznej 
aflatoksyny mo na 

oddzieli  przy 
pomocy 
skondensowanej 
wody. 

*http://www.fediol.be/5/index2.php 
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Ocena ryzyka dla a cucha produktów oleju kokosowego 
 

 4.3. 

Rafinacja chemiczna: produkcja (soli) kwasów t uszczowych oleju 
kokosowego wolnych od destylatów 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, STANDARDY 
BRAN OWE I/LUB WARUNKI 

UMOWY 
RODEK KONTROLNY   UWAGI  

WWA 
 

C wysokie redni 4 KPK Oczekuje si , e podczas 
rafinacji chemicznej 
zawarto  WWA w kwasach 
t uszczowych b dzie zbli ona 

do zawarto ci WWA 
w surowym oleju kokosowym.    

 Produkty, które nie 
spe niaj  wymaga , nie 
powinny by  stosowane 
w paszach. 

 

Pozosta o ci pestycydów 
przekraczaj  MLP, tzn. 
pozosta o ci herbicydów, 
insektycydów, fungicydów 

i rodentycydów 
przekraczaj  maksymalne 
limity pozosta o ci. 

C niskie redni 2  Jak dot d nie zdarzy o si  
jeszcze, by w surowym oleju 
kokosowym wykryto 
pozosta o ci pestycydów. 

Rozporz dzenie 396/2005 okre la 
limity dla pozosta o ci pestycydów. 
Rozporz dzenie to zezwala na 
zastosowanie wska nika transferu 

zatwierdzonych pestycydów do 
przetworzonych produktów pod 
warunkiem zachowania 
bezpiecze stwa w a cuchu 

paszowym. 

  

Pozosta o ci pestycydów 

wymienionych w unijnej 
dyrektywie 2002/32 dot. 
obecno ci niepo danych 
substancji w paszach 

C bardzo niskie wysoki 2  W otoczeniu mog  znajdowa  

si  zakazane pestycydy, 
jednak e 
prawdopodobie stwo 
znalezienia ich w surowym 

oleju kokosowym jest bardzo 
niskie.  

Dyrektywa 2002/32/WE okre la 

dozwolone limity pozosta o ci 
w paszach dla szeregu 
pestycydów. 

  

Aflatoksyny C rednie wysoki 4 KPK Aflatoksyny rozpuszczaj  si  
w wodzie. Oczekuje si , e 
w procesie rafinacji 
chemicznej aflatoksyny 

przejd  do sopstoku i mog  
towarzyszy  kwasom 
t uszczowym. 

Dyrektywa 2002/32/WE ogranicza 
maksymalny poziom zawarto ci 
aflatoksyny B1 w koprze 
i produktach pochodnych do 

0,02 mg/kg (przy za o eniu 
wilgotno ci produktu na poziomie 
12%). 

Produkty, które nie 
spe niaj  wymaga , nie 
powinny by  stosowane 
w paszach. 

Nie wiadomo, czy aflatoksyny 
pozostan  w kwasach 
t uszczowych, czy te  zostan  
usuni te wraz z odciekiem. 
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Ocena ryzyka dla a cucha produktów oleju kokosowego 
 

 4.4. Rafinacja chemiczna: produkcja destylatów oleju kokosowego 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy 

KPK 
UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, STANDARDY BRAN OWE I/LUB 
WARUNKI UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Ogólne C rednie wysoki 4 KPK  Produkty przeznaczone do ywienia zwierz t zawieraj ce 
niepo dane substancje na poziomie wy szym ni  
ustalone prawnie limity nie mog  by  mieszane w celach 
rozcie czenia z tymi samymi lub innymi produktami 
przeznaczonymi do ywienia zwierz t (dyrektywa 
2002/32/WE). 

Wed ug organizacji FEDIOL destylaty powsta e 
podczas rafinacji chemicznej nie mog  by  
stosowane w produkcji paszy. Produkty 
t uszczowe otrzymywane podczas rafinacji 
prowadzonej metod  okresow , w której etapy 
rafinacji fizycznej i chemicznej odbywaj  si  

cznie przy zastosowaniu tego samego sprz tu, 
mog  zosta  wykorzystane do produkcji paszy 
pod warunkiem istnienia danych analitycznych 
potwierdzaj cych zachowanie dozwolonych 
limitów dla poziomów dioksyn i pozosta o ci 
pestycydów. 

 

WWA C wysokie redni 4 KPK Podczas procesu dezodoryzacji 
dochodzi do koncentracji lekkich 
WWA w destylatach kwasów 
t uszczowych. Zastosowanie 
aktywnego w gla pozwala usun  
ci kie WWA. 

 Produkty, które nie spe niaj  wymaga , nie 
powinny by  stosowane w paszach. 

 

Dioksyny z ziemi biel cej C rednie wysoki 4 KPK Ziemia biel ca stanowi potencjalne 
ród o zanieczyszczenia dioksynami 

podczas procesu rafinacji oleju. 
Podczas rafinacji chemicznej 
dochodzi do koncentracji dioksyn 
w destylatach. 

Dyrektywa 2002/32/WE ogranicza zawarto  dioksyn 
w materia ach paszowych pochodzenia ro linnego do 
0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) i ogranicza sum  dioksyn 
i dioksynopodobnych PCB do 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-
PCB-TEQ). 
 
Organizacja FEDIOL stworzy a Kodeks dobrych praktyk 
dot. warunków zakupu wie ej ziemi biel cej dla celów 
rafinacji oleju*, w którym zawarto maksymalne limity dla 
dioksyn i dioksynopodobnych PCB na górnym poziomie 
1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Nale y zakupywa  wie  ziemi  biel c  od 
dostawców, których produkty spe niaj  
specyfikacje zawarte w Kodeksie dobrych 
praktyk organizacji FEDIOL dot. warunków 
zakupu wie ej ziemi biel cej dla celów rafinacji 
oleju. 
 
Wed ug organizacji FEDIOL destylaty powsta e 
podczas rafinacji chemicznej nie mog  by  
stosowane w produkcji paszy. 

 

Pozosta o ci pestycydów 
przekraczaj  MLP, tzn. 
pozosta o ci herbicydów, 
insektycydów, fungicydów 
i rodentycydów przekraczaj  
maksymalne limity 
pozosta o ci. 

C niskie redni 3  Jak dot d nie zdarzy o si  jeszcze, by 
w surowym oleju kokosowym wykryto 
pozosta o ci pestycydów. 

Rozporz dzenie 396/2005 okre la limity dla pozosta o ci 
pestycydów. Rozporz dzenie to zezwala na zastosowanie 
wska nika transferu zatwierdzonych pestycydów do 
przetworzonych produktów pod warunkiem zachowania 
bezpiecze stwa w a cuchu paszowym. 

Patrz wy ej w rubryce „Ogólne”.  

Pozosta o ci pestycydów 
wymienionych w unijnej 
dyrektywie 2002/32 dot. 
obecno ci niepo danych 
substancji w paszach 

C rednie wysoki 4 KPK W otoczeniu mog  znajdowa  si  
zakazane pestycydy. 
Prawdopodobie stwo znalezienia ich 
w surowym oleju kokosowym jest 
bardzo niskie, jednak e podczas 
rafinacji dochodzi do koncentracji tych 
substancji w destylatach. 

Dyrektywa 2002/32/WE okre la dozwolone limity 
pozosta o ci w paszach dla szeregu pestycydów. 

Patrz wy ej w rubryce „Ogólne”. 
 
Wed ug organizacji FEDIOL destylaty powsta e 
podczas rafinacji chemicznej nie mog  by  
stosowane w produkcji paszy. 
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Aflatoksyny C bardzo niskie wysoki 2  Aflatoksyny rozpuszczaj  si  
w wodzie. Podczas rafinacji 
chemicznej aflatoksyny zostan  
usuni te wraz ze sopstokiem. 

Dyrektywa 2002/32/WE ogranicza maksymalny poziom 
zawarto ci aflatoksyny B1 w koprze i produktach 
pochodnych do 0,02 mg/kg (przy za o eniu wilgotno ci 
produktu na poziomie 12%). 

  

*http://www.fediol.be/5/index2.php 
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Ocena ryzyka dla a cucha produktów oleju kokosowego 
 

 A. Sk adowanie i transport kopry do olejarni* 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, 
STANDARDY BRAN OWE 
I/LUB WARUNKI UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Aflatoksyny C     Podczas kilkudniowego sk adowania 

niedok adnie wysuszonej kopry mo e 
doj  do formowania si  aflatoksyn. 
Opady deszczu podczas sk adowania 
i transportu przyspieszaj  proces 

formowania si  aflatoksyn. 

  Przedsi biorstwa zajmuj ce 

si  sk adowaniem 
i transportem musz  chroni  
kopr  przed opadami deszczu 
i kontaktem z morsk  wod . 

Napowietrzanie podczas 
sk adowania. 
 
Je eli kopra poddawana jest 

procesom przetwórczym 
bezpo rednio po zbiorach, 
ryzyko formowania si  
aflatoksyn jest niskie.  

Cia a obce F     Mo liwa obecno  cia  obcych, takich jak 
kamienie z brudnych ci arówek, od amki 

szk a, martwe gryzonie oraz li cie. 

  Olejarnie maj  obowi zek 
dokonania inspekcji 

przyjmowanej kopry 
i usuni cia cia  obcych 
z przyj tego materia u. 

* Ocena ryzyka poza UE nie jest obj ta zakresem niniejszego dokumentu. Wi cej informacji dost pnych jest w sekcji d) Analiza ryzyka, par. 2.3. 
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Ocena ryzyka dla a cucha produktów oleju kokosowego 
 

 
B. Transport olejów tropikalnych, olejów z nasion i uzyskanych z nich 

produktów do zastosowania w paszy zgodnie ze standardami UE 
dot. transportu ywno ci  

ZAGRO ENIE  KAT.  

PRAWD
OPODO
BIE ST

WO  

POZIOM 
ZAGRO ENIA  

KAT. 
RYZYKA 

PWW czy KPK UZASADNIENIE 
PRZEPISY PRAWNE, STANDARDY 

BRAN OWE I/LUB WARUNKI UMOWY 
RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Zanieczyszczenie 

spowodowane przez adunek 
poprzedzaj cy 

         

– Cysterny samochodowe, 
kolejowe i barki 

C niskie wysoki 3 PWW Transport olejów powinien odbywa  
si  przy u yciu rodków 
transportowych przeznaczonych 
wy cznie do tego celu. 

Zgodnie z przepisami rozporz dzenia 
(WE) nr 852/2004 cysterny drogowe, 
kolejowe oraz barki s u ce do 
transportu p ynnych produktów 

spo ywczych powinny by  
wykorzystywane wy cznie do tego 
celu. 
 
Kodeks post powania organizacji 

FEDIOL dot. transportu luzem 
t uszczów i olejów przeznaczonych do 
bezpo redniego zastosowania 
w ywno ci odbywaj cego si  

w cysternach drogowych i kontenerach 
zbiornikowych*. 

Nale y upewni  si  co do 
zawarto ci adunków 
poprzedzaj cych zgodnie 
z zaleceniami praktycznego 

przewodnika FEDIOL dot. 
adunków poprzedzaj cych 
z uwzgl dnieniem rodków 
transportu i pow ok 

w zbiornikach. 

 

– Ma e zbiornikowce C niskie wysoki 3 PWW W przypadku ma ych zbiornikowców 
(ang. tank coasters) 
transportuj cych oleje i t uszcze na 
krótkich odcinkach morskich w UE 

wymagane jest jako absolutne 
minimum, aby adunkiem 
przewo onym bezpo rednio 
wcze niej by  rodek spo ywczy lub 

adunek z unijnego wykazu 
dopuszczalnych adunków 
poprzedzaj cych wymienionych 
w dyrektywie 96/3/WE. 

 
 
 
 

Kodeks dobrych praktyk organizacji 
FEDIOL dot. transportu luzem olejów 
i t uszczów do i w ramach Unii 
Europejskiej*. 

Nale y upewni  si  co do 
zawarto ci adunków 
poprzedzaj cych zgodnie 
z zaleceniami praktycznego 

przewodnika FEDIOL dot. 
adunków poprzedzaj cych 
z uwzgl dnieniem rodków 
transportu i pow ok 

w zbiornikach. 
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Zanieczyszczenie rodkami 
czyszcz cymi 

         

– Cysterny samochodowe, 
kolejowe i barki 

C niskie redni 2  Podwy szony poziom ryzyka 
w stacjach oczyszczania, które 

zajmuj  si  zarówno oczyszczaniem 
cystern do przewozu pasz, jak 
i cystern do przewozu substancji 
chemicznych w tym samym 

zak adzie.   

 
Kodeks dobrych praktyk organizacji 

FEDIOL dot. transportu luzem olejów 
i t uszczów do i w ramach Unii 
Europejskiej*. 
 

 

 
Nale y wprowadzi  kroki 

zapobiegaj ce 
zanieczyszczeniu cystern 
przeznaczonych do przewozu 
ywno ci i paszy oraz ich 

wyposa enia par , wod  
i rodkami czyszcz cymi 
stosowanymi do mycia 
cystern przeznaczonych do 

przewozu produktów innych 
ni  ywno  i pasza. 
 

 

Kodeks post powania 
organizacji FEDIOL dot. 
transportu luzem t uszczów 
i olejów przeznaczonych do 

bezpo redniego zastosowania 
w ywno ci odbywaj cego si  
w cysternach drogowych 
i kontenerach zbiornikowych 

zawiera szereg dobrych 
praktyk odnosz cych si  do 
czyszczenia cystern.  

– Ma e zbiornikowce C niskie redni 2  Podwy szone ryzyko w przypadku 
gdy statek nie jest przeznaczony 
wy cznie do transportu ywno ci 

lub paszy.  

 Nale y korzysta  z us ug 
stacji czyszcz cych 
z wdro onym systemem 

HACCP. Przed za adunkiem 
nale y domaga  si  wydania 
podpisanego certyfikatu 
po wiadczaj cego czysto  

zbiorników. 

 

*http://www.fediol.be/5/index2.php 
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Ocena ryzyka dla a cucha produktów oleju kokosowego 
 

 
B. Transport olejów tropikalnych, olejów z nasion i uzyskanych z nich 

produktów do zastosowania w paszy zgodnie ze standardami UE 
dot. transportu ywno ci (cd.) 

ZAGRO ENIE  KAT.  

PRAWD
OPODO-
BIE ST

WO  

POZIOM 
ZAGRO ENIA  

KAT. 
RYZYKA 

PWW czy KPK UZASADNIENIE 
PRZEPISY PRAWNE, STANDARDY 

BRAN OWE I/LUB WARUNKI UMOWY 
RODEK KONTROLNY   UWAGI  

P yny grzewcze lub ch odz ce ze 

sprz tu 

         

– Cysterny samochodowe  C niskie niski 1  Stosowane s  cysterny ze stali 

nierdzewnej, które s  ogrzewane 
wod  z instalacji ch odz cej silnik 
poprzez system podwójnych cian 
(a nie w ownic).  

Kodeks dobrych praktyk organizacji 

FEDIOL dot. transportu luzem olejów 
i t uszczów do i w ramach Unii 
Europejskiej*. 

  

– Cysterny kolejowe, barki 
zbiornikowe i ma e zbiornikowce 

C niskie wysoki 3 PWW Toksyczne oleje termiczne mog  
wci  znajdowa  si  w u yciu. 
Jednak e ze wzgl du na 

stosunkowo niskie temperatury 
ogrzewania stosowane w czasie 
transportu prawdopodobie stwo 
wycieku olejów termicznych do 

przewo onego produktu jest niskie. 

 W ownice grzewcze 
w cysternach kolejowych 
musz  by  wykonane ze stali 

nierdzewnej (FEDIOL). 
Przewo nik stosuj cy oleje 
termiczne powinien zapewni  
dokumentacj  dot. 

potencjalnych strat netto 
i w miar  konieczno ci 
dokona  odpowiednich analiz.  

 

Cia a obce F niskie wysoki 3 PWW   Dobry PWW powinien 
wymaga , by za adunek oleju 
rafinowanego do cystern 

samochodowych odbywa  si  
pod zadaszeniem. 

 

Zafa szowanie C/B/
F 

niskie wysoki 3 PWW Zafa szowanie produktu mo e mie  
szkodliwe skutki. 

 Stosowa  si  do minimalnych 
wymogów obowi zkowych 
zawartych w Kodeksie 
post powania FEDIOL dot. 

transportu luzem t uszczów 
i olejów przeznaczonych do 
bezpo redniego zastosowania 
w ywno ci odbywaj cego si  

w cysternach drogowych 
i kontenerach zbiornikowych. 

 

*http://www.fediol.be/5/index2.php 
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Ocena ryzyka dla a cucha produktów oleju kokosowego 
 

 

C. Transport olejów tropikalnych, olejów z nasion, uzyskanych z nich 
produktów oraz produktów ubocznych do zastosowania w paszy 
odbywaj cy si  wg standardów, które nie s  zgodne z przepisami 
UE dot. transportu ywno ci 

ZAGRO ENIE  KAT.  

PRAWD
OPODO-
BIE ST

WO  

POZIOM 
ZAGRO ENIA  

KAT. 
RYZYKA 

PWW czy KPK UZASADNIENIE 
PRZEPISY PRAWNE, 

STANDARDY BRAN OWE I/LUB 
WARUNKI UMOWY 

RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Zanieczyszczenie spowodowane 

przez adunek poprzedzaj cy 

C niskie wysoki 3 PWW Cysterny samochodowe i barki mog y by  

wykorzystane do transportu materia ów 
niekompatybilnych z ywno ci  i pasz , np. 
produktów petrochemicznych. 

 Cysterny i barki, które nie 

s u  wy cznie do transportu 
produktów ywno ciowych 
i paszy, nale a o obj  
procedur  czyszcz c , która 

zosta a poddana uprzedniej 
walidacji. 

 

Zanieczyszczenie rodkami 
czyszcz cymi 

C rednie redni 3 PWW Podwy szony poziom ryzyka w stacjach 
oczyszczania, które zajmuj  si  zarówno 
oczyszczaniem cystern do przewozu pasz, 
jak i cystern do przewozu substancji 

chemicznych w tym samym zak adzie.   

 W procesie czyszczenia 
nale a o zastosowa  rodki 
czyszcz ce zatwierdzone do 
kontaktu z ywno ci  lub 

pasz . 

Kodeks post powania 
organizacji FEDIOL dot. 
transportu luzem t uszczów 
i olejów przeznaczonych do 

bezpo redniego zastosowania 
w ywno ci odbywaj cego si  
w cysternach drogowych 
i kontenerach zbiornikowych 

zawiera szereg dobrych 
praktyk odnosz cych si  do 
czyszczenia cystern. 

P yny grzewcze lub ch odz ce 
z nieprawid owo dzia aj cego 
sprz tu 

         

– Cysterny samochodowe C niskie niski 1  Zabronione jest stosowanie cystern 
wykorzystuj cych w ownice do przesy u 

ciep a. 
Cysterny ogrzewane s  wod  z instalacji 
ch odz cej silnik poprzez system podwójnych 
cian. 
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P yny grzewcze lub ch odz ce 
z nieprawid owo dzia aj cego 

sprz tu (cd.) 

         

– Barki C niskie wysoki 3 PWW Toksyczne oleje termiczne mog  wci  

znajdowa  si  w u yciu. Jednak e ze 
wzgl du na stosunkowo niskie temperatury 
ogrzewania stosowane w czasie transportu 
prawdopodobie stwo wycieku olejów 

termicznych do przewo onego produktu jest 
niskie. 

 Przewo nik stosuj cy oleje 

termiczne powinien zapewni  
dokumentacj  dot. 
potencjalnych strat netto 
i w miar  konieczno ci 

dokona  odpowiednich analiz.  

W procesie ogrzewania 

zaleca si  stosowanie gor cej 
wody lub pary. 

Cia a obce F niskie redni 2      

Zafa szowanie produktu olejem 

mineralnym 

 niskie wysoki 3 PWW Zafa szowanie produktu olejami mineralnymi 

wci  stanowi problem w przypadku 
transportu olejów w krajach pochodzenia 
produktu. Pocz wszy od pa dziernika 1999 r. 
zosta y zintensyfikowane kontrole produktów, 

w zwi zku z czym zmala o 
prawdopodobie stwo zafa szowania 
produktu. 

 Nale y zapobiega  

zafa szowaniu produktu.  
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Ocena ryzyka dla a cucha produktów oleju kokosowego 
 

  D. Sk adowanie  

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPODO-

BIE STWO  
POZIOM 

ZAGRO ENIA  
KAT. 

RYZYKA 
PWW czy KPK UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, 
STANDARDY BRAN OWE I/LUB 

WARUNKI UMOWY 
RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Zanieczyszczenie 
spowodowane brakiem 
segregacji (zanieczyszczenie 
spowodowane przez adunek 
poprzedzaj cy, zastosowanie 

nieprawid owych cze ) 

C niskie wysoki 3 PWW Niniejsza klasyfikacja ryzyka 
dotyczy terminali sk aduj cych 
zarówno rodki chemiczne, 
jak i oleje ro linne. Ryzyko 
jest ni sze, w przypadku gdy 

terminale zbiornikowe 
podczas sk adowania olejów 
ro linnych stosuj  si  do 
wymogów unijnego wykazu 

dopuszczalnych adunków 
poprzedzaj cych 
w transporcie morskim. 
Ryzyko jest najni sze, gdy 

oleje ro linne sk adowane s  
w zbiornikach 
przeznaczonych do 
sk adowania wy cznie 

produktów ywno ciowych. 

Terminale znajduj ce si  na 
terenie UE i zajmuj ce si  
sk adowaniem t uszczów 
i olejów stosowanych 
w produktach spo ywczych 

maj  obowi zek wdro enia 
systemu HACCP 
(rozporz dzenie (WE) 
nr 852/2004). 

 

Przedsi biorstwa zajmuj ce 
si  sk adowaniem powinny 
jako minimum stosowa  si  
do wymogów UE dotycz cych 
adunków poprzedzaj cych 

w odniesieniu do transportu 
morskiego zawartych 
w dyrektywie nr 96/3/WE.   

 

Zanieczyszczenie rodkami 

czyszcz cymi 

C niskie wysoki 3 PWW Niniejsza klasyfikacja ryzyka 

dotyczy terminali sk aduj cych 
zarówno rodki chemiczne, 
jak i oleje ro linne. Mo e si  
zdarzy , i  terminale te nie 

b d  stosowa  rodków 
czyszcz cych nadaj cych si  
do u ycia w przemy le 
spo ywczym. W przypadku 

terminali zbiornikowych w UE, 
które wdro y y system 
HACCP i w których miejsca 
sk adowania olejów ro linnych 

oddzielone s  od strefy 
sk adowania substancji 
chemicznych, 
prawdopodobie stwo 

zastosowania niew a ciwych 
rodków chemicznych jest 

bardzo niskie. 

 rodki czyszcz ce musz  by  

dopuszczone do stosowania 
w przemy le spo ywczym. 
 

 

Oleje termiczne pochodz ce 
z nieprawid owo 

C niskie wysoki 3 PWW Toksyczne oleje termiczne 
mog  wci  znajdowa  si  

 Podmiot sk aduj cy stosuj cy 
oleje termiczne powinien 

W procesie ogrzewania 
zaleca si  stosowanie gor cej 
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dzia aj cego sprz tu w u yciu. Jednak e ze 
wzgl du na stosunkowo niskie 

temperatury ogrzewania 
stosowane w czasie 
sk adowania 
prawdopodobie stwo wycieku 

olejów termicznych do 
sk adowanego produktu jest 
niskie. 

zapewni  dokumentacj  dot. 
potencjalnych strat netto 

i w miar  konieczno ci 
dokona  odpowiednich analiz.   

wody lub pary. 
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Ocena ryzyka dla a cucha produktów oleju kokosowego 
 

 E. Transport statkami morskimi 

ZAGRO ENIE  KAT.  
PRAWDOPOD
O-BIE STWO  

POZIOM 
ZAGRO ENIA  

KAT. 
RYZYKA 

PWW czy 
KPK 

UZASADNIENIE 
PRZEPISY PRAWNE, STANDARDY 

BRAN OWE I/LUB WARUNKI UMOWY 
RODEK KONTROLNY   UWAGI  

Zanieczyszczenia w trakcie 
transportu 

         

– Zanieczyszczenia 
pochodz ce z adunków 
poprzedzaj cych obecne 

w cysternach i rurach 

C rednie  redni 3  PWW W przypadku statków morskich 
transportuj cych oleje i t uszcze 
jadalne do UE, wymagane jest jako 

absolutne minimum, aby adunkiem 
przewo onym bezpo rednio wcze niej 
by  rodek spo ywczy lub adunek 
z wykazu dopuszczalnych adunków 

poprzedzaj cych wymienionych 
w dyrektywie 96/3/WE. 

Zgodnie z dyrektyw  96/3/WE 
(odst pstwo od rozporz dzenia 
(WE) 852/2004) nale y dokona  

sprawdzenia adunków 
poprzedzaj cych.   
 
 
W przypadku transportu morskiego 
olejów i t uszczów umowy handlowe 
stosowane przez cz onków 
organizacji FOSFA zobowi zuj  

sprzedawc  do udzielenia stronie 
kupuj cej informacji dot. zawarto ci 
trzech poprzedzaj cych adunków. 
 

Kodeks dobrych praktyk organizacji 
FEDIOL dot. transportu luzem 
olejów i t uszczów do i w ramach 
Unii Europejskiej*. 

Przed za adunkiem uznany 
przez organizacj  FOSFA 
inspektor powinien sprawdzi , 

czy zbiorniki s  wystarczaj co 
czyste. Przed roz adunkiem 
uznany przez organizacj  
FOSFA inspektor powinien 

sprawdzi  dziennik pok adowy 
pod k tem zgodno ci 
z wykazami adunków 
poprzedzaj cych.  

 

        Podczas za adunku 
i roz adunku nale y korzysta  
z instalacji za adunkowych 

przeznaczonych wy cznie do 
tego celu. 

 

– Zanieczyszczenie rodkami 
czyszcz cymi  

C niskie wysoki 3 PWW Podmioty transportu morskiego 
zazwyczaj stosuj  si  do istniej cych 
dobrych praktyk. 

 Sprawdzi  dziennik 
pok adowy.  

 

Oleje termiczne 
z nieprawid owo 
dzia aj cego sprz tu 

C niskie wysoki 3 PWW Toksyczne oleje termiczne mog  wci  
znajdowa  si  w u yciu. Jednak e ze 
wzgl du na stosunkowo niskie 
temperatury ogrzewania stosowane 

w czasie transportu 
prawdopodobie stwo wycieku olejów 
termicznych do przewo onego 
produktu jest niskie. 

 Przewo nik stosuj cy oleje 
termiczne powinien zapewni  
dokumentacj  dot. 
potencjalnych strat netto 

i w miar  konieczno ci 
dokona  odpowiednich analiz.  

W procesie ogrzewania 
zaleca si  stosowanie gor cej 
wody lub pary. 

Oleje hydrauliczne 
z nieprawid owo 

C niskie wysoki 3 PWW Oleje hydrauliczne z przeno nych 
pomp mog  by  truj ce. 

 Stosowanie przeno nych 
pomp, w których silnik 

W przypadku silników 
hydraulicznych po czonych 
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dzia aj cych przeno nych 
pomp 

hydrauliczny jest wyra nie 
oddzielony od pompy. 

W innych przypadkach nale y 
stosowa  oleje hydrauliczne 
zatwierdzone do u ycia 
w przemy le spo ywczym. 

bezpo rednio z pomp  
potencjalna awaria uszczelki 

spowoduje niepo dany 
wyciek oleju hydraulicznego 
do oleju ro linnego. 

*http://www.fediol.be/5/index2.php 

 
 


