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Шановні читачі!

Мені приємно представити другу публікацію, присвячену аналізу вимог КНР та ЄС до безпечності харчових 
продуктів «Максимально допустимі рівні вмісту забруднюючих речовин у харчових продуктах в ЄC та КНР». 
Зазначена публікація є результатом дослідження, проведеного проектом Групи Світового банку «Реформування 
інвестиційного клімату в Україні» у рамках надання технічної допомоги українським виробникам, зацікавле-
ним у виході на китайський та європейські ринки.

Як і  минулого разу, до створення цього документа долучилися і міжнародні експерти, і  фахівці 
Держпродспоживслужби України. У  ході його підготовки були враховані коментарі представників харчової 
галузі, тому результат вийшов цікавим. Упевнений, що ця публікація стане в пригоді тим виробникам, мета 
яких — відкрити для себе нові ринки.

Зазначена публікація продовжує серію запланованих матеріалів, метою яких є інформування виробників хар-
чових продуктів про вимоги наших торговельних партнерів.

Першу публікацію, що вивчає вимоги КНР та ЄС до безпечності харчових продуктів «Порівняння по-
казників мікробіологічних критеріїв у  харчових продуктах в  ЄС та КНР», розміщено на офіційних сайтах 
Держпродспоживслужби1 та Світового банку2.

З повагою, Голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Володимир Лапа

Передмова

1   http://www.consumer.gov.ua/Pictures/Files/Editor/document/Ветеринарія-безпечність/Ch_Eu_Exp_for_web%20final.pdf

2  http://documents.worldbank.org/curated/en/505991513161481672/Comparison-of-microbiological-criteria-in-food-products-in-the-EU-
and-China
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Проект Групи Світового банку «Реформування інвестиційного клімату в  Україні» дякує 
Швейцарському агентству розвитку (SECO) за підтримку в підготовці публікації «Максимально 
допустимі рівні вмісту забруднюючих речовин у харчових продуктах в ЄC та КНР».

У підготовці цієї публікації були задіяні спеціалісти, які мають значний досвід роботи у сфері 
безпечності харчових продуктів та міжнародних торговельних відносин.

Ідея створення публікації є результатом робочих обговорень у рамках співпраці проекту Групи 
Світового банку «Реформування інвестиційного клімату в Україні», Держпродспоживслужби 
України та представників приватного сектору. Нам дуже приємно, що ця ідея була підтримана 
Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Загальне управління розробкою документа здійснювала Катерина Онул, радник Групи 
Світового банку з  питань харчового законодавства. Основну роботу з вивчення й аналізу 
китайських та європейських вимог виконали Жанна Пастовенська та Василь Гамянін, консуль-
танти проекту «Реформування інвестиційного клімату в Україні».

Дякуємо за підтримку в  підготовці публікації Євгену Осмокеску, Хайнцу Штрубенхоффу,  
Рольфу Берндту та Юрію Зваженку.

Окрему подяку висловлюємо Ользі Трофімцевій, Заступнику Міністра аграрної політики та 
продовольства України з питань європейської інтеграції, за підтримку ідеї продовження серії 
публікацій про вимоги до харчових продуктів в ЄС та КНР, які є  важливими торгівельними 
партнерами для України.

Дякуємо Ользі Шевченко з Держпродспоживслужби України за її консультації під час роботи 
над публікацією.

Подяки
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Пояснення до публікації

Мета цього довідника — порівняння максимально до-
пустимих рівнів забруднюючих речовин, що є дозво-
леними у ЄС та КНР.

Він буде корисним для операторів ринку харчових 
продуктів, які планують експортувати харчові продук-
ти до КНР або країн ЄС, оскільки дозволить:

1)  визначити розбіжності в максимально допустимих 
рівнях забруднюючих речовин для різних категорій 
харчових продуктів;

2)  виявити відмінності в переліках цільових категорій 
харчових продуктів у КНР і ЄС;

3)  виявити максимально допустимі рівні забрудню-
ючих речовин, що є однаковими для ЄС та КНР.

Сподіваємось, що викладена в  цьому довіднику ін-
формація полегшить національним виробникам та 
експортерам харчових продуктів вихід на ринки КНР 
і країн ЄС.

Методологічно довідник спирається на офіційні до-
кументи ЄС та КНР. Зокрема, було розглянуто та 
зіставлено максимально допустимі рівні забрудню-
ючих речовин, зазначені в  Додатку до Регламенту 
№ 1881/2006, що встановлює максимальні рівні де-
яких забруднюючих речовин1, та в  державних стан-
дартах КНР (документах серії GВ).

На відміну від законодавства ЄС, у КНР відсутній єди-
ний нормативний документ, який встановлює макси-
мально допустимі рівні забруднюючих речовин для 
харчових продуктів усіх категорій, як це зроблено 
в ЄС у Регламенті № 1881/2006. Для порівняння мак-
симально допустимих рівнів забруднюючих речовин 
у харчових продуктах у цьому довіднику були вико-
ристані два базових стандарти КНР: GВ 2761, що вста-
новлює максимально допустимі рівні мікотоксинів, 
та GВ 2762, що встановлює максимально допустимі 
рівні інших забруднюючих речовин, таких як хіміч-
ні елементи і  сполуки (обидва державних стандар-
ти набрали чинності в  останній редакції 17  вересня 
2017 року).

Щоб полегшити пошук необхідних харчових продук-
тів у Регламенті № 1881/2006, у цьому довіднику була 
збережена нумерація, що використовується в зазна-
ченому документі.

У  ході порівняння показників безпечності харчових 
продуктів у  ЄС та КНР було виявлено такі істотні 
розбіжності:

 z за великою кількістю контрольних позицій: 
деякі забруднюючі речовини є в  переліку ЄС, 
але відсутні у  стандартах КНР (фумонізини, 
цитринін, меламін, ерукова кислота) і навпаки 
(поліхлордифеніл, хром, нікель);

 z за позиціями конкретних груп харчових 
продуктів: деякі продукти відсутні в  переліку 
ЄС, але наявні в  переліку КНР (жовте рисове 
вино, яйця, консервовані у  вапні, крохмаль, 
цукор, мармелад, чай кудін, сирі яйця птахів) 
і навпаки (шпинат, латук, сухофрукти, лакриця, 
хліб, ароматизоване вино);

 z за регламентуванням максимально допусти-
мих рівнів забруднюючих речовин у  різних 
групах продуктів: для ЄС і  КНР одні й ті самі 
продукти часто перевіряються на вміст різних 
забруднюючих речовин (які не співпадають);

 z за деталізацією продуктів у рамках однієї групи 
(переважно стосується деталізації у стандартах 
ЄС) (свіжі салати, городина, сухофрукти, риба, 
какао-продукти, вино);

 z за показниками допустимих норм вмісту за-
бруднюючих речовин: для переважної більшості 
позицій вимоги ЄС є більш суворі.

Крім того, зважаючи на те що назви категорій і влас-
не продуктів у нормативних та нормативно-правових 
документах ЄС і КНР подекуди істотно відрізняються, 
українським експортерам рекомендується проводити 
предметні консультації з  китайськими партнерами/
імпортерами та контролюючими державними орга-
нами за кожною окремою позицією, особливо щодо 
товарів, імпорт яких до КНР лише розпочинається: 
за цих обставин державний контроль проводять осо-
бливо ретельно та прискіпливо.

1   Останню версію тексту Регламенту № 1881/2006 англійською мовою можна переглянути на сайті: 
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
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Регулювання максимально допустимих 
рівнів вмісту забруднюючих речовин у 
ЄС та КНР: інституційні й нормативно-
правові засади
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Правила ЄС щодо вмісту забруднюючих речовин 
у  харчових продуктах мають на меті забезпечення 
безпечності харчових продуктів, розміщених на рин-
ку, та регламентують вміст забруднюючих речовин 
у  харчових продуктах на рівнях, що не становлять 
загрози для здоров’я людей. Європейське законодав-
ство встановлює принцип, за яким харчові продукти, 
рівень забруднюючих речовин у яких є неприйнятним 
з точки зору забезпечення високого рівня захисту ін-
тересів громадян та громадського здоров’я (зокрема 
при високому токсикологічному рівні забруднюючих 
речовин), не можуть бути випущені в обіг.

Оскільки багато забруднюючих речовин природно 
зустрічаються у харчових продуктах, повну заборону 
на їх вміст у харчових продуктах накласти неможливо. 
Водночас необхідно забезпечити регламентацію вміс-
ту забруднюючих речовин у  харчових продуктах на 
максимально можливих допустимих рівнях, встанов-
лених відповідно до обґрунтованих наукових доказів.

Визначення забруднюючої речовини міститься 
в Регламенті ЄС від 8 лютого 1993 року № 315/93, який 
установлює процедури Співтовариства щодо забруд-
нюючих речовин у харчових продуктах. Відповідно до 
цього документа, забруднюючою вважається будь-яка 
речовина, не додана навмисно до харчового продук-
ту, проте наявна в ньому у результаті процесу вироб-
ництва (включаючи процеси вирощування рослин та 
тварин), переробки, підготовки, обробки, пакування, 
фасування, транспортування або зберігання такого 
харчового продукту або внаслідок забруднення з на-
вколишнього середовища. Сторонні речовини, такі, 
як, наприклад, фрагменти комах, хутро тварин тощо, 
під це визначення не підпадають.

Важливу роль у встановленні максимально допусти-
мих рівнів забруднюючих речовин у  харчових про-
дуктах у Європі відіграє Європейський орган з питань 
безпечності харчових продуктів (European Food Safety 
Authority — EFSA). У  EFSA питаннями забруднюючих 
речовин у  харчових продуктах опікується Комісія 
із забруднюючих речовин у  ланцюзі створення хар-
чових продуктів (Panel on Contaminants in the Food 
Chain — CONTAM).

Основні принципи встановлення максималь-
но допустимих рівнів забруднюючих речовин 
у Європейському Союзі:

 z максимально допустимі рівні забрудню-
ючих речовин встановлюються для тих 

забруднюючих речовин, які найбільше непо-
коять споживачів ЄС через токсичність або 
потенційну поширеність у харчовому ланцюзі. 
У  ЄС максимально допустимі рівні вмісту за-
бруднюючих речовин встановлені зокрема для 
мікотоксинів (афлатоксинів, охратоксину A, 
трихотеценових мікотоксинів, патуліну, цитри-
ніну), металів (кадмій, свинець, ртуть, неорга-
нічний миш’як, неорганічне олово), діоксинів та 
ПХБ, поліциклічних ароматичних вуглеводнів, 
меламіну та його структурних аналогів, еруко-
вої кислоти, нітратів;

 z максимально допустимий вміст забруднюю-
чих речовин має бути встановлений на рівні, 
що є науково обґрунтованим та прийнятним 
з точки зору токсикологічного впливу на орга-
нізм людини, повинен піддаватися постійному 
контролю і  змінюватися з  урахуванням нової 
інформації і нових даних;

 z при встановленні максимально допустимих 
рівнів забруднюючих речовин у  ЄС беруть-
ся до уваги максимальні рівні забруднюючих 
речовин, встановлені на міжнародному рівні 
Комісією Кодекс Аліментаріус, а також вимоги 
належної сільськогосподарської практики (GAP) 
та ризики, пов’язані зі споживанням певних 
харчових продуктів;

 z для забруднюючих речовин, які вважаються ге-
нотоксичними канцерогенами, або у випадках, 
коли поточний вплив таких речовин на насе-
лення або групи ризиків населення є близьким 
до граничного споживання або перевищує 
його, максимальний вміст встановлюється на 
найнижчому прийнятному рівні, наскільки це 
є розумно досяжним (за принципом As Low As 
Reasonably Achievable — ALARA).

В ЄС максимально допустимі рівні окремих забруд-
нюючих речовин у  харчових продуктах базуються 
на Регламенті Комісії (ЄС) від 19  грудня 2006 року 
№ 1881/2006 (далі — Регламент № 1881/2006), яким 
встановлюються максимальні рівні вмісту певних за-
бруднюючих речовин у харчових продуктах1.

З огляду на те що відмінності при встановленні мак-
симально допустимих рівнів деяких забруднюючих 
речовин на національному рівні можуть створювати 
бар’єри в торгівлі харчовими продуктами, задля забез-
печення вільного переміщення товарів, рівних умов 
конкуренції серед держав-членів, а  також високого 

Регулювання максимально допустимих рівнів вмісту  
забруднюючих речовин у ЄС

1   Останню версію тексту Регламенту № 1881/2006 англійською мовою можна переглянути на сайті: 
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
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рівня захисту споживачів з  1  березня 2007 року від-
повідно до Регламенту № 1881/2006 максималь-
но допустимі рівні деяких забруднюючих речовин 
є нормами прямої дії та встановлюються на рівні 
Співтовариства.

Основні положення Регламенту № 1881/2006:

 z харчові продукти та/або інгредієнти не можуть 
перебувати в обігу, якщо вміст забруднюючих 
речовин у них перевищує максимально допус-
тимі рівні, наведені в Додатку до зазначеного 
Регламенту;

 z максимально допустимі рівні забруднюючих 
речовин, зазначені в  Додатку до Регламенту 
№ 1881/2006, застосовуються до їстівної час-
тини відповідних харчових продуктів, якщо 
інше прямо не вказано в цьому Додатку;

 z з метою забезпечення ефективної охорони 
здоров’я продукти, які містять забруднюючі ре-
човини в кількості, що перевищує максимальні 
рівні, не повинні розміщуватися на ринку ні як 
самостійні продукти, ні після змішування з  ін-
шими харчовими продуктами, ні як інгредієнти 
інших харчових продуктів;

 z при застосуванні максимально допустимих 
рівнів забруднюючих речовин, встановлених 
у Додатку до Регламенту № 1881/2006, до хар-
чових продуктів, що були висушені, розбавле-
ні, перероблені, або до багатоінгредієнтних 
харчових продуктів (з  більш ніж одним інгре-
дієнтом) враховуються зміни концентрації за-
бруднюючих речовин, спричинені процесом 
висушування, розбавлення, переробки, а також 
пропорції інгредієнтів у  харчовому продукті 
та аналітична межа кількісного визначення за-
бруднюючої речовини;

 z задля можливості застосування максимальних 
рівнів до висушених, розведених, перероблених 
або багатоінгредієнтних харчових продуктів 
у  тих випадках, коли спеціальних максималь-
них рівнів не встановлено на рівні ЄС, при 
здійсненні компетентним органом офіційного 
контролю оператори ринку харчових продук-
тів повинні надати та обґрунтувати власні пи-
томі коефіцієнти концентрації або розведення 
для відповідних операцій сушіння, розведення, 
переробки та/або змішування або для відпо-
відних сушених, розведених, перероблених  

та/або багатоінгредієнтних харчових про-
дуктів. У  разі ненадання оператором ринку 
вищезазначених коефіцієнтів або якщо компе-
тентний орган вважає наданий оператором 
ринку коефіцієнт неприйнятним з  огляду на 
представлене обґрунтування, компетентний 

орган сам визначає цей коефіцієнт на підста-

ві наявної інформації і з метою максимального 

захисту здоров’я людини;

 z Регламентом № 1881/2006 дозволений більш 
високий рівень афлатоксинів для продуктів, не 
призначених для безпосереднього споживан-
ня людиною або використання в якості інгре-
дієнта у харчових продуктах, через те в ньому 
встановлені спеціальні вимоги до маркування, 
що застосовуються до арахісу, плодів інших 
олійних культур, горіхів, сухофруктів, рису та 
кукурудзи. Відповідно до зазначених вимог, 
на кожному окремому мішку, коробці тощо 
та на оригінальному супровідному документі 
має бути чітко вказаний передбачуваний спо-
сіб використання (цільове призначення) такої 
продукції;

 z Регламент № 1881/2006 містить заборону на 
змішування харчових продуктів, що підлягають 
сортуванню або іншим видам механічної об-
робки з метою зменшення рівня забруднення, 
із харчовими продуктами, призначеними для 
безпосереднього споживання людиною або 
використання в якості інгредієнтів;

 z Регламентом № 1881/2006 установлено спе-
ціальні вимоги до маркування салату-латуку, 
з якого можна дізнатися умови його вирощу-
вання (відкритий або захищений ґрунт). До са-
лату-латуку, вирощеного у  відкритому ґрунті, 
застосовуються більш жорсткі максимальні рів-
ні забруднюючих речовин. Водночас з  огляду 
на те, що кліматичні умови мають величезний 
вплив на рівні нітратів у деяких овочах, таких як 
салат-латук і шпинат, різні рівні вмісту нітратів 
встановлені для них залежно від пори року.

Для імпортованих харчових продуктів відповідаль-
ність за відповідність вмісту забруднюючих речовин 
законодавству ЄС несе країна походження харчо-
вого продукту. При цьому вміст забруднюючих ре-
човин контролюється як на кордоні, так і на ринках 
країн-членів.
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Регулювання максимально допустимих рівнів вмісту  
забруднюючих речовин у КНР

Еволюція у  сфері регулювання безпечності харчо-
вих продуктів у Китаї мала декілька етапів, протягом 
яких поступово розширювалися межі охоплення та 
зростала злагодженість завдяки реалізації послідов-
них змін у нормативно-правовій і регуляторній базах. 
З  метою поліпшення системи безпечності харчових 
продуктів останніми роками Китай удосконалив на-
ціональні інституційні та нормативно-правові основи 
регулювання у зазначеній сфері.

У Китаї поступово проводяться радикальні інституціо-
нальні перетворення, спрямовані на вдосконалення 
міжвідомчої координації та усунення дублювання 
регуляторних функцій, оскільки стає очевидним, що 
на попередніх етапах упровадження системи безпеч-
ності харчових продуктів обидва зазначених чинники 
є основними каменями спотикання в  регуляторній 
сфері.

Важливим кроком на шляху реформування сфери 
безпечності харчових продуктів і централізації управ-
ління в  галузі безпечності харчових продуктів у КНР 
стало утворення в березні 2018 року Державної ад-
міністрації ринкового контролю і  регулювання КНР 
(State Administration for Market Regulation — SAMR), яка 
об’єднала функції кількох центральних державних ор-
ганів, у тому числі Державної адміністрації регулюван-
ня і контролю харчових продуктів та лікарських засобів 
КНР (China Food and Drug Administration — CFDA), 
а  також Державної адміністрації контролю якос-
ті КНР (General Administration of Quality Supervision, 
Inspection and Quarantine — AQSIQ). SAMR наділена 
безпрецедентними повноваженнями «вертикального 
контролю» щодо питань, пов’язаних з виробництвом, 
розподілом та споживанням харчових продуктів. 
Відповідні підрозділи деяких інших профільних мініс-
терств і відомств також відіграють певну регулятивну 
роль у межах оптимізованої нової системи.

SAMR є державним органом влади, що відповідає за 
безпечність харчових продуктів у  країні. Вона здій-
снює адміністрування та спільно з  Міністерством 
сільського господарства і  сільських справ регулює 
весь процес управління ланцюгом внутрішніх по-
ставок харчових продуктів. Сфера компетенції SAMR 
охоплює виробництво, розподіл, управління безпеч-
ністю, зберігання і  транспортування харчових про-
дуктів. З  цією метою SAMR наділена відповідними 
повноваженнями.

У  межах здійснення своїх нормотворчих функцій 
SAMR розробляє закони, інші нормативно-правові 
акти та планує політику у  сфері управління та кон-
тролю за безпечністю харчових продуктів, бере участь 

у  формулюванні стандартів безпечності харчових 
продуктів, а  також розробляє механізми управління 
ризиками і контролю за якістю харчових продуктів.

Іншою важливою з  точки зору забезпечення без-
печності харчових продуктів установою є утворена 
в березні 2018 року Національна комісія КНР з питань 
охорони здоров’я (National Health Commission — NHC), 
до складу якої було цілком включено два центральних 
органи влади, у тому числі Національну комісію КНР 
у справах охорони здоров’я і планування сім’ї (National 
Health and Family Planning Commission — NHFPC), та 
окремі підрозділи трьох самостійних відомств. Двома 
основними функціями NHC є стандартизація у сфері 
безпечності харчових продуктів та проведення оцінки 
ризиків. Зокрема, у рамках NHC діє Китайський націо-
нальний центр оцінки ризиків безпечності харчових 
продуктів (China National Center for Food Safety Risk 
Assessment — CFSA) — технічна установа, яка опіку-
ється оцінкою ризиків, пов’язаних з безпечністю хар-
чових продуктів, та надає технічну підтримку у сфері 
управління зазначеними ризиками, а також розробки 
та перегляду відповідних стандартів. На міжнарод-
ному рівні CFSA бере участь у роботі Комісії Кодекс 
Аліментаріус.

У  Китаї застосування до харчових продуктів різно-
манітних державних стандартів регламентується 
Законом КНР «Про безпечність харчових продуктів» 
(Food Safety Law) від 28 лютого 2009 року (прийнятий 
у новій редакції 24 квітня 2015 року), Розділ III якого 
цілком присвячений стандартам безпечності харчо-
вих продуктів, а  Розділ VI — базовим критеріям без-
печності імпорту й експорту такої продукції.

Нормативно-правова база, що врегульовує питання 
безпечності харчових продуктів у Китаї, має ієрархічну 
структуру та складається із законів, нормативно-пра-
вових актів і стандартів, згідно з якими розподіляється 
відповідальність між різними гравцями та врегульо-
вуються їхні взаємовідносини. Оновлена редакція 
Закону «Про безпечність харчових продуктів», який 
є основним законодавчим актом у цій сфері, концен-
трує в одному цілісному документі раніше розрізнені 
аспекти процесу управління ланцюгами постачання 
та наділяє відповідальністю SAMR і  CFSA (NHC). Інші 
правові інструменти доповнюють новий закон.

У Китаї державні стандарти (Guobiao, або GB) є най-
більш впливовою групою стандартів із правової 
точки зору. Державні стандарти безпечності харчо-
вих продуктів мають широку сферу застосування, 
є обов’яз ковими до виконання усіма виробника-
ми, переробниками, продавцями, експортерами, 



Регулювання максимально допустимих рівнів вмісту забруднюючих речовин у ЄС та КНР: інституційні й нормативно-правові засади 11

імпортерами харчових продуктів, харчових добавок 
і супутніх продуктів і серед іншого встановлюють об-
меження на вміст важких металів, забруднюючих та 
інших шкідливих для здоров’я речовин.

Вимоги щодо відповідності національним стандар-
там поширюються в  КНР і  на імпортовані товари. 
Відповідно до ст.  92 оновленого Закону «Про без-
печність харчових продуктів», імпортовані харчові 
продукти, харчові добавки та продукція, пов’язана 
з  харчовими продуктами, обов’язково мають відпо-
відати державним стандартам КНР з питань безпеч-
ності харчових продуктів.

Водночас слід зазначити, що в  разі здійснення кон-
тролю імпорту харчових продуктів до КНР китай-
ська сторона зазвичай керується не лише власними, 
а й європейськими або американськими норматива-
ми і  стандартами, особливо там, де відсутні націо-
нальні вимоги. Крім того, у разі наявних розбіжностей 
між національними та зарубіжними показниками ки-
тайські контролюючі органи віддають перевагу засто-
суванню більш суворих вимог до імпортних товарів, 
наприклад, чинних у ЄС і США.

Нинішня система державних стандартів КНР у сфері 
безпечності харчових продуктів постійно вдоскона-
люється, нормативні документи доповнюються но-
вими критеріями, у тому числі взятими з відповідних 
документів США, Канади, ЄС, Австралії, Японії та ін. 
Утім, між наявними стандартами досі зберігаються 
значні розбіжності, що істотно ускладнює їх порів-
няльний аналіз.

Наразі у КНР відсутній єдиний консолідований доку-
мент, який регламентує максимально допустимі рів-
ні забруднюючих речовин у харчових продуктах усіх 
категорій. Натомість чинними є два базових доку-
менти: GВ 2761 встановлює максимально допустимі 

рівні мікотоксинів, а GВ 2762 — інших забруднюючих 
речовин, таких як хімічні елементи і сполуки (обидва 
державних стандарти набрали чинності в  остан-
ній редакції 17  вересня 2017 року). Чимало критері-
їв і  нормативів дублюються в  інших GB-стандартах, 
затверджених і  оприлюднених раніше. Однак у  разі 
виникнення колізій між різними стандартами ма-
ють застосовуватися критерії, наведені у  стандар-
тах GВ 2761  та GВ 2762, оскільки ці два документи 
є основними.

Певні складнощі при проведенні порівняльного ана-
лізу виникли через відсутність у  відкритому доступі 
китайських державних стандартів у цій сфері (послуга 
завантаження документів серії державних стандар-
тів є платною). Додатковою проблемою стало отри-
мання офіційних перекладів китайських стандартів 
іноземними мовами. Усі наявні переклади є неофіцій-
ними і доступні лише на неперевірених ресурсах на 
комерційній основі.

Корисними для операторів ринку харчових продуктів, 
які планують експортувати свою продукцію до КНР, 
можуть бути наведені нижче посилання на веб-сайти, 
де розміщені стандарти КНР у галузі безпечності хар-
чових продуктів:
http://samr.saic.gov.cn/ — Державна адміністрація 
ринкового контролю і регулювання КНР (SAMR);
http://www.nhfpc.gov.cn/ — Національна комісія КНР 
з питань охорони здоров’я (NHC);
http://cfsa.net.cn/ — Китайський національний центр 
оцінки ризиків безпечності харчових продуктів (CFSA);
http://down.foodmate.net/ — неофіційний ресурс,
із якого можна завантажити нормативні та норма-
тивно-правові документи (мовою оригіналу) у сфері
контролю безпечності харчових продуктів, передусім
відповідні державні стандарти.



Максимально допустимі рівні окремих 
забруднюючих речовин у харчових 
продуктах у КНР

Державні стандарти КНР: GB 2761-2017, GB 2762-20171  

1  Максимально допустимі рівні вмісту свинцю для харчових продуктів для спеціальних медичних цілей (сумішей), призначених для 
дітей віком до 6 місяців, дублюються також у Державному стандарті GB 25596–2010, а максимально допустимий рівень вмісту 
олова неорганічного для консервованого дитячого харчування (продуктів прикорму) для дітей віком до 36 місяців — у Державному 
стандарті GB 10770–2010.

1
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Нітрати2  

Харчові продукти 

Максимальні рівні

Нітрат натрію 
(NaNO

3), мг/кг
Нітрит натрію 
(NaNO2), мг/кг

Мариновані/солоні/квашені овочі 20

Сире молоко 0,4

Сухе молоко 2,0

Фасована питна вода (крім мінеральної) 0,005 мг/л

Фасована мінеральна вода 45 мг/л 0,1 мг/л

Дитячі суміші для дітей віком до 6 місяців 100 2,03

Дитячі суміші для дітей віком від 6 до 36 місяців 1004 2,05

Харчові продукти для спеціальних медичних цілей, призначені для дітей віком 
до 6 місяців

100 2,0

Дитяче харчування (продукти прикорму) на основі злаків для дітей віком до 
36 місяців

1006 2,07

Консервоване дитяче харчування (продукти прикорму) для дітей віком до 
36 місяців

2008 4,09

Харчові продукти для спеціальних медичних цілей (крім дитячих сумішей для 
дітей віком до 6 місяців) 

10010 211

Біологічно активні харчові добавки 10012 213

Біологічно активні харчові добавки для вагітних та жінок у період лактації 10014 215

Дитяче харчування (продукти прикорму) на основі злаків для дітей віком до 
36 місяців

100

2  Стандарти КНР встановлюють показники лише для NaNO
3
 і NaNO

2
, тоді як для ЄС цільовою є вся група нітратів (NO

3
).

3  Застосовується лише до продуктів на основі молока. 

4 Не застосовується до продуктів з додаванням овочів або фруктів.

5  Застосовується лише до продуктів на основі молока.

6  Не застосовується до продуктів з додаванням овочів або фруктів.

7  Не застосовується до продуктів з додаванням бобових.

8  Не застосовується до продуктів з додаванням овочів або фруктів.

9  Не застосовується до продуктів з додаванням бобових.

10  Не застосовується до продуктів з додаванням овочів або фруктів.

11  Застосовується лише до продуктів на основі молока (без додавання компонентів з бобових).

12  Не застосовується до продуктів з додаванням овочів або фруктів.

13  Застосовується лише до продуктів на основі молока.

14  Не застосовується до продуктів з додаванням овочів або фруктів.

15  Не застосовується до продуктів з додаванням бобових.
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Мікотоксини 

Харчові продукти Максимальні рівні (мкг/кг)

Афлатоксини В
1

М
1

Арахіс та продукти з нього 20

Інші горіхи й насіння, готові до споживання 5,0

Пшениця, ячмінь, інші злаки 5,0

Борошно пшеничне, пшеничні пластівці, інші обрушені (очищені) злаки 5,0

Кукурудза, кукурудзяне борошно (крупа, пластівці) і продукти з кукурудзи 20

Необрушений, нешліфований та шліфований рис 10

Молоко та молочні продукти 0,5

Приправи: соєвий соус, оцет, винно-соєва підлива 5,0

Дитячі суміші, виготовлені на основі злаків, призначені для дітей віком від 6 до 
36 місяців

0,5 

Харчові продукти для спеціальних медичних цілей (крім харчових продуктів 
(сумішей) для дітей віком до 6 місяців)

0,5 0,5 

Дитячі суміші для дітей віком до 6 місяців 0,516 0,517

Дитячі суміші для дітей віком від 6 до 36 місяців 0,518 0,519

Харчові продукти для спеціальних медичних цілей (суміші), призначені для дітей 
до 6 місяців

0,5 0,5 

Ферментовані продукти з бобових 5,0

Рослинні олії (крім арахісової і кукурудзяної) 10

Арахісова та кукурудзяна олії 20

Біологічно активні харчові добавки 0,520 0,521

Спортивне харчування 0,522 0,523

Біологічно активні харчові добавки для вагітних та жінок у період лактації 0,524 0,525

Охратоксин А Максимальні рівні (мкг/кг)

Злаки (неперероблені) 5,0

Продукти, перероблені зі змолотих злаків 5,0

Смажені кавові зерна 5,0

Мелені смажені кавові зерна 5,0

Розчинна кава 10,0

Виноградне вино 2,0

Бобові 5,0

16  Застосовується лише до продуктів, основним інгредієнтом яких є соєві боби й продукти із соєвого білка.

17  Застосовується лише до продуктів, основним інгредієнтом яких є молочні продукти й продукти з молочного білка.

18  Застосовується лише до продуктів, основним інгредієнтом яких є соєві боби й продукти із соєвого білка.

19  Застосовується лише до продуктів, основним інгредієнтом яких є молочні продукти й продукти з молочного білка.

20  Застосовується лише до продуктів, що містять злаки, горіхи та бобові.

21  Застосовується лише до продуктів, що містять молочні компоненти.

22  Застосовується лише до продуктів, основним інгредієнтом яких є соєві боби й продукти із соєвого білка.

23  Застосовується лише до продуктів, основним інгредієнтом яких є молочні продукти й продукти з молочного білка.

24  Застосовується лише до продуктів, основним інгредієнтом яких є молочні продукти й продукти з молочного білка.

25  Застосовується лише до продуктів, основним інгредієнтом яких є молочні продукти й продукти з молочного білка.
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Харчові продукти Максимальні рівні (мкг/кг)

Патулін26  

Фруктові та овочеві соки та напої 50

Алкогольні напої 50

Фруктові продукти (крім пастили) 50 

Дезоксиніваленол 

Ячмінь 1000

Пшениця 1000

Кукурудза, кукурудзяне борошно (крупа, пластівці) 1000

Пшеничні пластівці, пшеничне борошно 1000

Зеараленон 

Пшениця 60 

Кукурудза 60

Пшеничне борошно 60 

Кукурудзяне борошно (крупа, пластівці) 60

Метали

Харчові продукти 
Максимальні рівні  
(мг/кг сирої маси)

Свинець 

Сире, пастеризоване, стерилізоване, ферментоване та модифіковане молоко 0,05

Молоко та молочні продукти (крім сирого, пастеризованого, стерилізованого, 
ферментованого й модифікованого молока) 

0,3

Молочний порошок (сухе молоко), не знесолена суха сироватка 0,5

Дитячі суміші 0,15

Дитяче харчування в рідкому стані, придатне для безпосереднього споживання 0,02 

Дитяче харчування на основі злаків (без додавання риби, печінки, овочів) для дітей 
віком до 36 місяців

0,2

Дитяче харчування (продукти прикорму) на основі злаків (з додаванням риби, 
печінки, овочів) для дітей віком до 36 місяців

0,3

Консервоване дитяче харчування (продукти прикорму) (крім продуктів на основі 
продуктів водного промислу та печінки тварин) для дітей віком до 36 місяців

0,25

Консервоване дитяче харчування (продукти прикорму) на основі продуктів 
водного промислу та печінки тварин для дітей віком до 36 місяців

0,3

Харчові продукти для спеціальних медичних цілей (суміші), призначені для дітей 
віком до 6 місяців

0,15

Харчові продукти для спеціальних медичних цілей (крім призначених для дітей 
віком до 6 місяців): 

для дітей віком від 1 до 10 років (продукт у твердому стані) 0,15

для осіб віком від 10 років (продукт у твердому стані) 0,5

М’ясо домашньої худоби і птиці (за винятком субпродуктів) 0,2

Субпродукти домашньої худоби і птиці 0,5

М’ясні продукти 0,5

26  Максимально допустимий рівень застосовується лише до продуктів, виготовлених з яблук та/або плодів глоду.
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Харчові продукти 
Максимальні рівні  
(мг/кг сирої маси)

Риба та ракоподібні 0,5

Свіжі та заморожені тваринні продукти водного промислу (крім риби, 
ракоподібних і двостулкових молюсків), випотрошені 

1,0

Двостулкові молюски 1,5

Продукція з продуктів водного промислу (крім продукції з медуз) 1,0

Продукція з медуз 2,0

Злаки та продукти з них (крім вівсяних пластівців, глютену, рисової каші «вісім 
коштовностей»27, виробів з борошна та рису з начинкою, які містять спеції або 
приправи)

0,2

Вівсяні пластівці, глютен, рисова каша «вісім коштовностей», вироби з борошна та 
рису з начинкою, які містять спеції або приправи

0,5

Бобові 0,2

Продукти з бобових (крім соєвого молока) 0,5

Соєве молоко 0,05

Свіжі овочі (за винятком рослин родини капустяних (Leafy brassica), листових 
овочів, бобових овочів, бульбоплодів) 

0,1

Морські водорості та продукція з них (крім спіруліни, у сухій масі) 1,0

Спіруліна і продукція з неї (у сухій масі) 2,0

Рослини родини капустяних (Leafy brassica), листові овочі 0,3

Овочева продукція 1,0

Їстівні гриби та продукція з них 1,0

Бобові овочі, бульбоплоди 0,2

Свіжі фрукти (за винятком ягід і дрібних фруктів) 0,1

Ягоди і дрібні фрукти 0,2

Продукція на основі фруктів 1,0

Жири та олії 0,1 

Напої (крім фасованої питної води, фруктових і овочевих соків та напоїв з них, 
напоїв із вмістом молочних інгредієнтів, порошкових напоїв) 

0,3 мг/л

Фасована питна вода 0,01 мг/л

Фруктові й овочеві соки та напої з них (крім концентрованих соків), напої із 
вмістом молочних інгредієнтів 

0,05 мг/л

Концентровані соки 0,5 мг/л

Порошкові напої 1,0

Холодні заморожені напої (морозиво, смузі, заморожений сік, заморожений 
харчовий лід, сорбет)

0,3

Алкогольні напої (за винятком ректифікованих (міцних) напоїв та жовтого рисового 
вина) 

0,2

Ректифіковані (міцні) напої та жовте рисове вино 0,5

Приправи і спеції (крім солі харчової та прянощів) 1,0

27  Каша «вісім коштовностей» готується на основі короткозерного, клейкого або чорного клейкого рису і містить численні ком-
поненти в різних пропорціях, у тому числі, наприклад, червоні боби, насіння лотосу, червоні фініки, горіхи (арахіс, волоський, 
кедрові), ямс, дерезу, родзинки, лонган тощо.



Максимально допустимі рівні окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах у КНР 17

Харчові продукти 
Максимальні рівні  
(мг/кг сирої маси)

Сіль харчова 2,0

Прянощі 3,0 

Мед 1,0

Пилок квітів 0,5 

Горіхи та насіння (крім кавового зерна) 0,2

Кавове зерно 0,5

Яйця та яєчні продукти (крім яєць, консервованих у вапні) 0,2

Яйця, консервовані у вапні, ковбаса з них 0,5

Харчовий і крохмальний цукор 0,5

Харчовий крохмаль 0,2

Крохмальні продукти 0,5

Випічка 0,5

Продукти з какао, шоколад і шоколадні вироби, включаючи цукерки 0,5

Біологічно активні харчові добавки 0,5

Спортивне харчування тверде, напівтверде і порошкове 0,5

Спортивне харчування рідке 0,05

Біологічно активні харчові добавки для вагітних та жінок у період лактації 0,5

Мармелади та желе 0,5

Харчові продукти, приготовані із застосуванням технології екструзії, попкорн 0,5

Чайний лист 5,0

Сухі квіти хризантеми 5,0

Листя чаю кудін (Ilex latifolia) 2,0

Кадмій 

Свіжі овочі (за винятком листових, бобових і стеблових овочів, корене- та 
бульбоплодів, лілейника жовтого) 

0,05

Селера та лілейник жовтий 0,2

Свіжі фрукти 0,05

Бобові та стеблові (крім селери) овочі, корене- та бульбоплоди 0,1

Листові овочі 0,2

Печериці 0,5

Свіжі їстівні гриби (за винятком печериць і мацутаке (Agaricus blazei) 0,2

Продукти з їстівних грибів (за винятком продуктів з мацутаке) 0,5

Злаки (за винятком рису) 0,1

Продукти переробки мелених злаків (за винятком рису) 0,1

Необрушений, нешліфований та шліфований рис 0,2

Бобові 0,2

М’ясо (за винятком субпродуктів) 0,1

М’ясні продукти (крім продуктів з печінки і нирок) 0,1



Максимально допустимі рівні вмісту забруднюючих речовин у харчових продуктах в ЄC та КНР18

Харчові продукти 
Максимальні рівні  
(мг/кг сирої маси)

Печінка домашньої худоби і птиці 0,5

Продукти з печінки 0,5

Нирки домашньої худоби і птиці 1,0

Продукти з нирок 1,0

Свіжа та заморожена риба 0,1

Рибні консерви (за винятком консервів з анчоусів, риби-вітрильника) 0,2

Інші рибні продукти (за винятком продуктів з анчоусів, риби-вітрильника) 0,1

Рибні консерви з анчоусів та риби-вітрильника 0,3

Інші продукти з анчоусів та риби-вітрильника 0,3

Свіжі та заморожені ракоподібні 0,5

Двостулкові й головоногі молюски, равлики, голкошкірі (усі без внутрішніх органів) 2,0

Сіль харчова 0,5

Рибні приправи 0,1

Арахіс 0,5

Яйця і яєчні продукти 0,05

Фасована питна вода (крім мінеральної) 0,005 мг/л

Фасована мінеральна вода 0,003 мг/л

Ртуть Ртуть, усього Метилртуть

Водні організми і продукти з них (крім м’яса хижих риб і продуктів з них) — 0,5

М’ясо хижих риб і продукти з них — 1,0

Сіль харчова 0,1 —

Злаки і вироби з них (необрушений, нешліфований та очищений рис, кукурудза, 
кукурудзяне борошно (крупа, пластівці), пшениця, борошно пшеничне) 

0,02 —

Свіжі овочі та продукти з них 0,01 —

Їстівні гриби та продукти з них 0,1 —

М’ясо і м’ясні вироби 0,05 —

Сире, пастеризоване, стерилізоване, модифіковане й ферментоване молоко 0,01 —

Сирі яйця птахів 0,05 —

Фасована мінеральна вода 0,001 мг/л —

Консервоване дитяче харчування (продукти прикорму) для дітей віком до 
36 місяців

0,02 —

Олово (неорганічне) 

Харчові продукти (крім напоїв, дитячого харчування)28 250

Напої 150

Консервоване дитяче харчування (продукти прикорму) для дітей віком до 
36 місяців

50

Дитяче харчування для дітей віком до 6 місяців та продукти прикорму для дітей 
віком до 36 місяців

50

28  Максимально допустимий рівень застосовується лише до продуктів, упакованих у консервні бляшанки (контейнери), виготовлені 
з лудженого оловом металу.



Максимально допустимі рівні окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах у КНР 19

Харчові продукти 
Максимальні рівні  
(мг/кг сирої маси)

Миш’як (неорганічний) 
Миш’як, 
усього 

Неорганічний 
миш’як

Злаки (крім необрушеного рису) 0,5 —

Необрушений, нешліфований та шліфований рис — 0,2

Продукти переробки з мелених злаків (крім нешліфованого і шліфованого рису) 0,5 —

Водні організми та продукти з них (крім риби і продуктів з неї) 0,5

Риба і продукти з неї 0,1

Свіжі овочі та продукти з них 0,5

Їстівні гриби та продукти з них 0,5

М’ясо і м’ясні продукти 0,5

Сире, пастеризоване, стерилізоване, модифіковане й ферментоване молоко 0,1

Сухе молоко 0,5

Жири і продукти з них 0,1

Приправи (крім приправ з водних продуктів, водоростей і спецій) 0,5

Приправи з водних продуктів (крім приправ із риби) 0,5

Приправи з риби 0,1

Харчовий і крохмальний цукор 0,5

Фасована питна вода 0,01 мг/л

Какао-продукти, шоколад і продукти з нього 0,5

Дитяче харчування 

Дитяче харчування (продукти прикорму) на основі злаків (крім продуктів 
з додаванням компонентів водоростей) для дітей віком до 36 місяців

0,2

Продукти з додаванням компонентів водоростей 0,3

Консервоване дитяче харчування (продукти прикорму) (крім продуктів на 
основі продуктів водного промислу та печінки тварин) для дітей віком до 
36 місяців

0,1

Харчові продукти на основі продуктів водного промислу та печінки тварин 0,3

Біологічно активні харчові добавки 0,5

Спортивне харчування тверде, напівтверде і порошкове 0,5

Спортивне харчування рідке 0,2

Біологічно активні харчові добавки для вагітних та жінок у період лактації 0,5

Нікель

Жири і продукти з них 

Гідрогенізована рослинна олія і продукти з неї 1,0

Хром 

Злаки 1,0 

Продукти переробки з мелених злакових 1,0

Свіжі овочі і продукти з них 0,5

Бобові 1,0



Максимально допустимі рівні вмісту забруднюючих речовин у харчових продуктах в ЄC та КНР20

Харчові продукти 
Максимальні рівні  
(мг/кг сирої маси)

М’ясо і м’ясні продукти 1,0

Водні організми і продукти з них 2,0

Сире, пастеризоване, стерилізоване, модифіковане й ферментоване молоко 0,3

Сухе молоко 2,0

3-монохлоропропан-1,2-діол (3-MCPD) 

Харчові продукти 
Максимальні рівні  

(мг/кг)

Приправи у твердому стані (у брикетах, гранульовані тощо)29 1,0

Приправи в рідкому стані (соуси тощо)30 0,4

Поліхлордифеніл 

Харчові продукти
Максимальні рівні  

(мкг/кг)

Водні тваринні організми і продукти з них 0,5

Поліциклічні ароматичні вуглеводні 

Харчові продукти
Максимальні рівні  

(мкг/кг)

Олії та продукти на їх основі 10

Копчене, смажене, смажене на відкритому вогні м’ясо і м’ясопродукти 5,0

Копчені, смажені водні продукти 5,0

Злаки та продукти з них: необрушений, нешліфований та білий рис, пшениця, 
пшеничне борошно, кукурудза, кукурудзяне борошно (крупа, пластівці) 

5,0

Диметилнітрозамін/нітрозодиметиламін

Харчові продукти
Максимальні рівні  

(мкг/кг)

М’ясні продукти (крім м’ясних консервів) 3,0

Сушені продукти з приготованого (термічно обробленого) м’яса 3,0

Водні продукти (крім консервів із водних продуктів) 4,0

Сушені водні продукти 4,0

29  Максимально допустимий рівень застосовується лише до продуктів з додаванням кислогідролізованих рослинних білків.

30  Максимально допустимий рівень застосовується лише до продуктів з додаванням кислогідролізованих рослинних білків.



Максимально допустимі рівні окремих 
забруднюючих речовин у харчових 
продуктах1, які містяться в Регламенті 
Комісії (ЄC) від 19 грудня 2006 року 
№ 1881/20062, але відсутні в державних 
стандартах КНР3

1  Відповідно до Регламенту № 1881/2006, гречка (Fagopyrum sp.) належить до зернових, а продукти з неї — до продуктів із зернових. 

2  Щоб полегшити пошук необхідних харчових продуктів у Регламенті № 1881/2006, у цьому довіднику збережена нумерація, що 
використовується в зазначеному документі. 

3  Відсутні китайські стандарти для окремих продуктів, для цілої категорії продуктів або для окремої забруднюючої речовини. 

2



Максимально допустимі рівні вмісту забруднюючих речовин у харчових продуктах в ЄC та КНР22

Глава 1. Нітрати 

Харчові продукти 
Максимальні 
рівні нітратів 
(NO3), мг/кг

1.1 Свіжий шпинат (Spinacia oleracea)4 3500

1.2 Консервований, глибокозаморожений або заморожений шпинат 2000

1.3 Свіжий салат-латук (Laсtuca sativa L.), вирощений у захищеному та у відкритому ґрунті 
(за винятком салату-латуку, зазначеного в пункті 1.4)
Урожай у період з 1 жовтня по 31 березня: 
   салат-латук, вирощений у захищеному ґрунті 
   салат-латук, вирощений у відкритому ґрунті
Урожай у період з 1 квітня по 30 вересня: 
   салат-латук, вирощений у захищеному ґрунті 
   салат-латук, вирощений у відкритому ґрунті

5000
4000

4000
3000

1.4 Салат-латук «Айсберг»:
   салат-латук, вирощений у захищеному ґрунті
   салат-латук, вирощений у відкритому ґрунті

2500
2000

1.5 Рукола (Eruca sativa, Diplotaxis sp., Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium):
   урожай у період з 1 жовтня по 31 березня
   урожай у період з 1 квітня по 30 вересня

7000
6000

Глава 2. Мікотоксини 

Харчові продукти 

Максимальні рівні (мкг/кг)

В1

Сумарна 
кількість  

В
1, В2, G1 і G2 

М1

2.1 Афлатоксини

2.1.9 Сухофрукти, за винятком сушеного інжиру, що підлягають 
сортуванню або іншим видам механічної обробки перед 
споживанням людиною або використанням в якості інгредієнта 
харчового продукту

5,0 10,0

2.1.10 Сухофрукти, за винятком сушеного інжиру, і продукти їх переробки, 
призначені для безпосереднього споживання людиною або 
використання в якості інгредієнта харчових продуктів

2,0 4,0

2.1.14 Види спецій:
Capsicum spp. (сухе насіння з нього, ціле або подрібнене, у тому числі 
чилі, мелений чилі, каєннський перець і паприка)
Piper spp. (насіння з нього, у тому числі білий та чорний перець) 
Myristica fragrans (мускатний горіх)
Zingiber officinale (імбир)
Curcuma longa (куркума)
Суміші спецій, що містять одну або декілька із зазначених у цьому 
пункті спецій

5,0 10,0

2.1.18 Сушений інжир 6,0 10,0

4  Максимально допустимий рівень не застосовується до свіжого шпинату, що підлягає переробці і безпосередньо спрямовується 
без упаковки з полів на переробні підприємства.



Максимально допустимі рівні окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах, які містяться в Регламенті Комісії (ЄC)  
від 19 грудня 2006 року № 1881/20061, але відсутні в державних стандартах КНР

23

Харчові продукти 
Максимальні 
рівні (мкг/кг)

2.2  Охратоксин А 

2.2.3 Сушені плоди винограду (чорні родзинки без кісточок, родзинки, кишмиш) 10,0

2.2.7 Ароматизоване вино, ароматизовані напої на основі вина та ароматизовані 
коктейлі з вина 

2,0

2.2.8 Виноградний сік, концентрований виноградний сік відновлений, виноградний 
нектар, виноградне сусло та концентроване виноградне сусло відновлене, 
призначені для безпосереднього споживання людиною 

2,0

2.2.9 Перероблені харчові продукти на основі зернових та харчові продукти для дітей 
віком до 3 років5 0,50

2.2.10 Харчові продукти для спеціальних медичних цілей, призначені для дітей віком до 
12 місяців6 0,50

2.2.11 Види спецій, включаючи сушені спеції:
Piper spp. (його насіння, у тому числі білий та чорний перець) 
Myristica fragrans (мускатний горіх)
Zingiber officinale (імбир)
Curcuma longa (куркума) 
Capsicum spp. (сухе насіння з нього, ціле або подрібнене, у тому числі чилі, мелений 
чилі, каєннський перець і паприка)
Суміші спецій, що містять одну або декілька із зазначених у цьому пункті спецій

15 

20
 
15 

2.2.12 Лакриця (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflate та інші сорти)

2.2.12.1 Корінь лакриці, інгредієнт настоїв цілющих трав  20 

2.2.12.2 Екстракт лакриці7 для використання в харчовій промисловості в деяких напоях та 
кондитерських виробах

80 

2.2.13 Глютен пшениці (клейковина) для промислової переробки 8,0

2.3 Патулін 

2.3.4 Яблучний сік і продукти з цільних яблук, включаючи компот та пюре, що призначені 
для дітей до 3 років, мають відповідне маркування та продаються як такі8

10,0

2.3.5 Дитяче харчування, за винятком перероблених продуктів харчування на основі 
зернових, для дітей віком до 3 років9 10,0

5  Максимально допустимий рівень зазначено для сухої речовини.

6  Стосовно молока й молочних продуктів максимально допустимий рівень зазначено для готових до споживання продуктів (як та-
ких або після відновлення відповідно до інструкцій виробника), а стосовно решти продуктів — для сухої речовини.

7  Максимально допустимий рівень застосовується до чистого та нерозведеного отриманого екстракту, коли 1  кг екстракту 
отримується з 3–4 кг кореня лакриці.

8  Максимально допустимий рівень зазначено для готових до споживання продуктів як таких або після відновлення згідно 
з інструкціями виробника.

9  Максимально допустимий рівень зазначено для готових до споживання продуктів як таких або після відновлення згідно 
з інструкціями виробника.



Максимально допустимі рівні вмісту забруднюючих речовин у харчових продуктах в ЄC та КНР24

Харчові продукти 
Максимальні 
рівні (мкг/кг)

2.4  Дезоксиніваленол10

2.4.5 Макаронні вироби (сухі)11 750

2.4.6 Хліб (включаючи невеликі хлібобулочні вироби), кондитерські вироби, печиво, злакові 
закуски і злаки до сніданку

500

2.4.7 Перероблені продукти харчування на основі зернових та продукти харчування для 
дітей віком до 3 років12 200

2.5  Зеараленон13

2.5.4 Рафінована кукурудзяна олія 400 

2.5.5 Хліб (включаючи невеликі хлібобулочні вироби), кондитерські вироби, печиво, злакові 
закуски та злаки для сніданку, за винятком кукурудзяних закусок і сніданків на 
основі кукурудзи

50

2.5.7 Перероблені продукти харчування на основі зернових (за винятком перероблених хар-
чових продуктів на основі кукурудзи) і дитяче харчування для дітей віком до 3 років14 20

2.5.8 Перероблені продукти харчування на основі кукурудзи для дітей віком до 3 років15 20

2.6  Фумонізини16 Сумарна 
кількість В

1
 і В

2

2.6.1 Неперероблена кукурудза17, за винятком непереробленої кукурудзи, призначеної 
для переробки шляхом вологого помелу18 4000 

2.6.2 Харчові продукти на основі кукурудзи для безпосереднього споживання людиною, 
за винятком харчових продуктів, зазначених у пунктах 2.6.3 і 2.6.4

1000

2.6.3 Сніданки і закуски на основі кукурудзи 800

2.6.4 Перероблені харчові продукти на основі кукурудзи для дітей віком до 3 років19 200

2.6.5 Кукурудзяна крупа з розміром часточок ˃500 мікрон, що підпадає під код CN 1103 13 
або CN 1103 20 40, та інші продукти помелу кукурудзи з розміром часточок 
˃500 мікрон, що не використовуються для безпосереднього споживання людиною 
і підпадають під код CN 1904 1010

1400

2.6.6 Кукурудзяна крупа з розміром часточок ≤500 мікрон, що підпадає під код 
CN 1102 20, та інші продукти помелу кукурудзи з розміром часточок ≤500 мікрон, 
що не використовуються для безпосереднього споживання людиною і підпадають 
під код CN 1904 1010

2000

2.8  Цитринін

2.8.1 Харчові добавки на основі рису, збродженого з червоними дріжджами Monascus 
purpureus 

2000 

10  У цілях застосування максимально допустимих рівнів дезоксиніваленолу, зеараленону, токсинів Т-2 і НТ-2, зазначених у пун-
ктах 2.4, 2.5 та 2.7, рис не включається до категорії зернових, а продукти з нього — до категорії продуктів із зернових.

11  Макаронні вироби (сухі) означають макаронні вироби із вмістом вологи близько 12%.

12  Максимально допустимий рівень зазначено для сухої речовини.

13  У цілях застосування максимально допустимих рівнів дезоксиніваленолу, зеараленону, токсинів Т-2 і НТ-2, зазначених у пун-
ктах 2.4, 2.5 та 2.7, рис не включається до категорії зернових, а продукти з нього — до категорії продуктів із зернових.

14  Максимально допустимий рівень зазначено для сухої речовини.

15  Максимально допустимий рівень зазначено для сухої речовини.

16  Стандартами КНР не передбачено встановлення максимально допустимих рівнів вмісту цієї забруднюючої речовини.

17  Максимально допустимий рівень застосовується до неперероблених зернових, розміщених на ринку для початкової переробки. 
«Початкова переробка» означає будь-яку фізичну або термічну обробку зерна або його поверхні, крім висушування.

18  Виняток поширюється лише на кукурудзу, щодо якої це є очевидно, наприклад, через маркування, що вона призначається для 
використання лише в процесі вологого помелу (при виробництві крохмалю).

19  Максимально допустимий рівень зазначено для сухої речовини.
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Глава 3. Метали

Харчові продукти 
Максимальні рівні 
(мг/кг сирої маси)

3.1  Свинець 

3.1.5 Напої для дітей віком до 3 років, що мають відповідне маркування та реалізу ються 
як такі, за винятком зазначених у пунктах 3.1.2 та 3.1.4 Регламенту №1881/2006:

що реалізуються в рідкому стані або мають бути відновлені згідно 
з інструкціями виробника, включаючи фруктові соки

0,030

що будуть приготовані як настоянка або відвар20 1,50

3.1.15 Плодові овочі:

цукрова кукурудза21 0,10

інші, крім цукрової кукурудзи22 0,05

3.1.21 Ароматизоване вино, ароматизовані напої на основі вина та ароматизовані 
коктейлі з вина: 

продукція, виготовлена з урожаю, зібраного з 2001 по 2015 рік 0,20

продукція, виготовлена з урожаю 2016 року й пізніше 0,15

3.2  Кадмій 

3.2.7 Продукти з какао та шоколаду: 
молочний шоколад з <30% загального вмісту сухих какао-речовин 

шоколад з <50% загального вмісту сухих какао-речовин, молочний шоколад 
з ≥30% загального вмісту сухих какао-речовин 
шоколад з ≥50% загального вмісту сухих какао-речовин 

какао-порошок, що продається кінцевому споживачеві або використовується 
як інгредієнт в підсолодженому какао-порошку, що продається кінцевому 
споживачеві (питний шоколад)

0,10 з 01.01.2019

0,30 з 01.01.2019

0,80 з 01.01.2019 

0,60 з 01.01.2019 

3.2.19 Дитячі суміші початкові та дитячі суміші для подальшого годування23:
сухі дитячі суміші, виготовлені з коров’ячих молочних протеїнів або 
гідролізату білку
дитяче харчування в рідкому стані, виготовлене з коров’ячих молочних 
протеїнів або гідролізату білку
сухі дитячі суміші, виготовлені виключно з ізолятів соєвого протеїну або 
в суміші з коров’ячими молочними протеїнами 
дитячі суміші в рідкому стані, виготовлені виключно з ізолятів соєвого 
протеїну або в суміші з коров’ячими молочними протеїнами

0,010 

0,005 
 

0,020 

0,010 

3.2.20 Перероблені продукти харчування на основі зернових та дитяче харчування для 
дітей віком до 3 років24 0,040 

3.2.21 Харчові добавки25, за винятком харчових добавок, зазначених у пункті 3.2.22 1,0

3.2.22 Харчові добавки26, що складаються виключно або переважно із сухих 
водоростей, продуктів, виготовлених з водоростей або двостулкових молюсків 

3,0

20  Максимально допустимий рівень застосовується до продуктів у тому стані, в якому вони продаються.

21  Максимально допустимий рівень застосовується після миття фруктів та овочів і відокремлення їстівної частини.

22  Максимально допустимий рівень застосовується після миття фруктів та овочів і відокремлення їстівної частини.

23  Максимально допустимий рівень застосовується до продуктів у тому стані, в якому вони продаються.

24  Максимально допустимий рівень застосовується до продуктів у тому стані, в якому вони продаються.

25  Максимально допустимий рівень застосовується до харчових добавок у тому стані, в якому вони продаються.

26  Максимально допустимий рівень застосовується до харчових добавок у тому стані, в якому вони продаються.
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Харчові продукти 
Максимальні рівні 
(мг/кг сирої маси)

3.5  Миш’як (неорганічний)27

3.5.2 Пропарений та обрушений рис 0,25

3.5.3 Рисові вафлі, крекери та коржі 0,30

3.5.4 Рис, призначений для виробництва харчових продуктів для дітей віком до 3 років 0,10

Глава 5. Діоксини і ПХБi

Харчові продукти

Максимальні рівні

Сумарна 
кількість 

діоксинів (WHO-
PCDD/F-TEQ) 

Сумарна кількість 
діоксинів і 

діоксинподібних 
ПХБ (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ) 

Сумарна кількість 
ПХБ 28, ПХБ 52, 

ПХБ 101, ПХБ 138, 
ПХБ 153 та ПХБ 180 

(ICES -6) 

5.1 М’ясо і м’ясопродукти (за винятком 
їстівних субпродуктів) таких тварин28:

ВРХ і вівці
домашня птиця
свині 

2,5 пг/г жиру 
1,75 пг/г жиру
1,0 пг/г жиру

4,0 пг/г жиру
3,0 пг/г жиру
1,25 пг/г жиру

40 нг/г жиру
40 нг/г жиру
40 нг/г жиру

5.2 Печінка наземних тварин, зазначених 
у пункті 5.1, за винятком овець, 
і продукти з неї

0,30 пг/г  
сирої маси 

0,50 пг/г  
сирої маси

3,0 нг/г  
сирої маси

Печінка овець та продукти з неї 1,25 пг/г  
сирої маси 

2,00 пг/г  
сирої маси

3,0 нг/г  
сирої маси

5.3 Філе (м’язове м’ясо) риби, ракоподіб-
ні29, рибопродукти, а також продукти, 
вироблені з них30, за винятком:

виловленого в дикій природі вугра
виловленого в дикій природі 
катрана (Squalus acanthias)
прісноводної риби, виловленої 
в дикій природі, за винятком 
діадромних видів прісноводної 
риби, виловлених у дикій природі 
печінки риб та продуктів з неї
жиру морських тварин

3,5 пг/г  
сирої маси

6,5 пг/г  
сирої маси 

75 нг/г  
сирої маси

5.4 Філе (м’язове м’ясо) виловлених 
у дикій природі прісноводних риб, 
за винятком діадромних видів 
прісноводної риби, виловлених у дикій 
природі, та продукти з нього31

3,5 пг/г 
сирої маси

6,5 пг/г  
сирої маси 

125 нг/г  
сирої маси

27  Сума As(III) і As(V).

28  Максимально допустимий рівень, виражений у відношенні до жиру, не застосовується для харчових продуктів, що містять <2% 
жиру. Застосовним рівнем для харчових продуктів, що містять менше 2% жиру, є максимальний рівень, встановлений щодо хар-
чового продукту із вмістом 2% жиру. Цей рівень вираховується від максимального рівня, встановленого у відношенні до жиру, 
за такою формулою: для харчових продуктів, що містять <2% жиру, максимальний рівень, виражений у відношенні до продукту, 
дорівнює максимальному рівню, встановленому щодо жиру в цьому харчовому продукті, помноженому на 0,02.

29  Максимально допустимий рівень застосовується до м’яса з клішень та шийки (черевця). Це визначення виключає голову та груд-
ний відділ ракоподібних. Щодо крабів і  крабоподібних ракоподібних (Brachyura та Anomura) максимально допустимий рівень 
застосовується тільки до м’яса з клішень.

30  Якщо риба призначена для споживання цілком, максимально допустимий рівень застосовується до цільної риби.

31  Якщо риба призначена для споживання цілком, максимально допустимий рівень застосовується до цільної риби.



Максимально допустимі рівні окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах, які містяться в Регламенті Комісії (ЄC)  
від 19 грудня 2006 року № 1881/20061, але відсутні в державних стандартах КНР

27

Харчові продукти

Максимальні рівні

Сумарна 
кількість 

діоксинів (WHO-
PCDD/F-TEQ) 

Сумарна кількість 
діоксинів і 

діоксинподібних 
ПХБ (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ) 

Сумарна кількість 
ПХБ 28, ПХБ 52, 

ПХБ 101, ПХБ 138, 
ПХБ 153 та ПХБ 180 

(ICES -6) 

5.4а Філе (м’язове м’ясо) виловленого 
в природі катрана (Squalus acanthias) та 
продукти з нього 

3,5 пг/г 
сирої маси 

6,5 пг/г 
сирої маси 

200 нг/г 
сирої маси

5.5 Філе (м’язове м’ясо) вугра (Anguilla 
anguilla) і продукти з нього

3,5 пг/г 
сирої маси

10,0 пг/г 
сирої маси

300 нг/г 
сирої маси

5.6 Печінка риб та продукти, виготовлені 
з неї, за винятком жиру морських 
тварин, зазначеного в пункті 5.7

—
10,0 пг/г 

сирої маси32

200 нг/г 
сирої маси33

5.7 Жир морських тварин (тулубовий жир 
риб, жир печінки риб і жири інших 
морських організмів, призначених для 
споживання людиною)

1,75 пг/г 
сирої маси

6,0 пг/г 
сирої маси 

200 пг/г жиру

5.8 Сире молоко і молочні продукти, 
включаючи молочний жир

2,5 пг/г жиру
5,5 пг/г жиру

40 нг/г жиру

5.9 Курячі яйця і яєчні продукти 2,5 пг/г жиру 5,0 пг/г жиру 40 нг/г жиру

5.10 Жир таких тварин:
ВРХ і вівці
домашня птиця
свині

2,5 пг/г жиру
1,75 пг/г жиру
1,0 пг/г жиру

4,0 пг/г жиру
3,0 пг/г жиру
1,25 пг/г жиру

40 нг/г жиру
40 нг/г жиру
40 нг/г жиру

5.11 Змішані тваринні жири 1,5 пг/г жиру 2,50 пг/г жиру 40 нг/г жиру

5.12 Рослинні олії та жири 0,75 пг/г жиру 1,25 пг/г жиру 40 нг/г жиру

5.13 Харчові продукти для дітей віком до 
3 років34 0,1 пг/г жиру 0,2 пг/г жиру 1,0 нг/г жиру

Глава 7. Меламін та його структурні аналоги 

Харчові продукти 
Максимальні рівні 

(мг/кг)

7.1  Меламін

7.1.1 Харчові продукти, за винятком дитячих сумішей початкових та дитячих 
сумішей для подальшого годування35 2,5

7.1.2 Дитячі сухі суміші початкові та дитячі сухі суміші для подальшого годування 1

32  Для консервованої рибної печінки максимально допустимий рівень застосовується до всього їстівного вмісту консерви.

33  Для консервованої рибної печінки максимально допустимий рівень застосовується до всього їстівного вмісту консерви.

34  Максимально допустимий рівень зазначено для готових до споживання продуктів як таких або після відновлення згідно 
з інструкціями виробника.

35  Максимально допустимий рівень не застосовується до продуктів харчування, для яких може бути доведено, що рівень меламіну 
>2,5  мг/кг є наслідком санкціонованого/дозволеного використання циромазину як інсектициду. Рівень меламіну не повинен 
перевищувати рівень циромазину.
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Глава 8. Природні токсини рослин 

Харчові продукти 
Максимальні 

рівні (г/кг)

8.1  Ерукова кислота36

8.1.1 Рослинні олії та жири 50 

8.1.2 Харчові продукти, що містять додані рослинні олії та жири, за винятком 
продуктів харчування, зазначених у пункті 8.1.3 

50

8.1.3 Дитячі суміші початкові та дитячі суміші для подальшого годування 10 

8.2  Тропанові алкалоїдиii

8.2.1 Перероблені харчові продукти на основі зернових для дітей віком до 3 років, 
що містять пшоно, сорго, гречку або інші продукти, виготовлені з них 

1,0  
мкг/кг

1,0  
мкг/кг

36  Максимально допустимий рівень застосовується до ерукової кислоти, розрахованої на підставі загального рівня жирних кислот 
у жировому компоненті в продуктах харчування.

i  Діоксини — сумарна кількість поліхлорованих дибензопарадіоксинів (ПХДД) і поліхлорованих дибенозофуранів (ПХДФ), вира-
жена у форматі токсичного еквіваленту Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) з використанням факторів токсичної 
еквівалентності ВООЗ (WHO-TEF), а також сумарна кількість діоксинів і діоксинподібних поліхлорованих біфенілів — ПХБ (сумарна 
кількість ПХДД, ПХДФ і ПХБ), виражена у форматі токсичного еквіваленту ВООЗ з використанням WHO-TEF. 

Конгенер Значення TEF Конгенер Значення TEF

Дибензопарадіоксини (ПХДД) Діоксинподібні ПХБ: нон-орто ПХБ + моно-орто ПХБ

2,3,7,8-TCDD 1 Нон-орто ПХБ

1,2,3,7,8-PeCDD 1 ПХБ 77 0,0001

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 ПХБ 81 0,0003

1,2,3,6,7,8- HxCDD 0,1 ПХБ 126 0,1

1,2,3,7,8,9- HxCDD 0,1 ПХБ 169 0,03

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01

OCDD 0,0003

Дибензофурани (ПХДФ) Моно-орто ПХБ

2,3,7,8-TCDF 0,1 ПХБ 105 0,00003

1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 ПХБ 114 0,00003

2,3,4,7,8- PeCDF 0,3 ПХБ 118 0,00003

1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 ПХБ 123 0,00003

1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 ПХБ 156 0,00003

1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 ПХБ 157 0,00003

2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 ПХБ 167 0,00003

1,2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,01 ПХБ 189 0,00003

1,2,3,4,7,8,9-HxCDF 0,01

OCDF 0,0003

Використані скорочення: Т = тетра; Ре = пента; Нх = гекса; Нр = гепта; О = окта; CDD = хлородибензодіоксин; CDF = хлородибен-
зофуран; СВ = хлоробіфеніл.

ii  Під тропановими алкалоїдами мають на увазі атропін і скополамін. Атропін є рацемичною сумішшю (-) - гіосциаміну і (+) - 
гіосциаміну, з яких тільки (-) - енантіомер гіосциамін проявляє антихолінергічну активність. Оскільки з аналітичних причин не 
завжди можливо розрізнити енантіомери гіосциаміну, максимально допустимі рівні встановлюються для атропіну і скополаміну.



Максимально допустимі рівні окремих 
забруднюючих речовин у харчових 
продуктах, які співпадають у ЄС і КНР

Регламент Комісії (ЄC) від 19 грудня 2006 року № 1881/20061,  
що встановлює максимальні рівні деяких забруднюючих речовин 
у харчових продуктах 

Державні стандарти КНР: GB 2761-2017, GB 2762-2017 

1  Відповідно до Регламенту № 1881/2006, гречка (Fagopyrum sp.) належить до зернових, а продукти з неї — до продуктів із зернових.
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Глава 2. Мікотоксини 

Харчові продукти 
Максимальні 
рівні (мкг/кг)

2.1  Афлатоксини В
1

ЄС

2.1.4 Горіхи, крім зазначених у пунктах 2.1.2 (мигдаль, фісташки та абрикосові 
ядра, що підлягають сортуванню або іншим видам механічної обробки перед 
споживанням людиною або використанням у якості інгредієнта харчового 
продукту) та 2.1.3 (ліщина та бразильський горіх, що підлягають сортуванню або 
іншим видам механічної обробки перед споживанням людиною або використанням 
у якості інгредієнта харчового продукту), що підлягають сортуванню або іншим 
видам механічної обробки перед споживанням людиною або використанням 
у якості інгредієнта харчового продукту

5,0

КНР Інші горіхи і насіння, готові до споживання 5,0

ЄС
2.1.7 Фундук та бразильський горіх, призначені для безпосереднього споживання 
людиною або використання у якості інгредієнта харчових продуктів 

5,0

КНР
Інші горіхи і насіння, готові до споживання 5,0

Борошно пшеничне, пшеничні пластівці, інші обрушені (очищені) зернові 5,0

2.2   Охратоксин А 

ЄС 2.2.1 Неперероблені зернові 5,0

КНР Зернові (неперероблені) 5,0

ЄС 2.2.4 Смажені кавові зерна та мелені кавові зерна, за винятком розчинної кави 5,0

КНР
Смажені кавові зерна 5,0

Мелені смажені кавові зерна 5,0

ЄС 2.2.5 Розчинна кава (швидкорозчинна кава) 10,0

КНР Розчинна кава 10,0

ЄС
2.2.6 Вино (у тому числі ігристі вина, крім лікерних і вин із вмістом спирту не менше 
15% об’ємних одиниць) та фруктове вино 

2,0 

КНР Виноградне вино 2,0

2.3  Патулін2  

ЄС 2.3.1 Фруктові соки, відновлені концентровані фруктові соки та фруктові нектари 50

КНР Фруктові й овочеві соки та напої 50

ЄС
2.3.2 Алкогольні напої, сидр та інші зброджені напої, які отримані з яблук або містять 
яблучний сік 

50

КНР Алкогольні напої 50

2  Максимально допустимий рівень застосовується лише до продуктів, виготовлених з яблук та/або плодів глоду.
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Глава 3. Метали

Харчові продукти 
Максимальні рівні  
(мг/кг сирої маси)

3.1  Свинець 

ЄС 3.1.7 Субпродукти ВРХ, овець, свиней та домашньої птиці 0,50

КНР
Субпродукти домашньої худоби і птиці 0,5

М’ясні продукти 0,5

ЄС 3.1.10 Ракоподібні3, 4 0,50

КНР Риба і ракоподібні 0,5

ЄС 3.1.11 Двостулкові молюски5 1,50

КНР Двостулкові молюски 1,5

ЄС 3.1.12 Зернові та зернобобові 0,20

КНР

Зернові та продукти з них (крім вівсяних пластівців, глютену, рисової каші 
«вісім коштовностей»6, виробів з борошна і рису з начинкою (які містять 
спеції або приправи)

0,2

Бобові 0,2

ЄС
3.1.13 Овочі, за винятком рослин родини капустяних (Leafy brassica), 
вівсяного кореня, листових овочів та свіжих пряних трав, грибів (Fungi), 
морських водоростей і плодових овочів7

0,10

КНР
Свіжі овочі (за винятком рослин родини капустяних (Leafy brassica), листових 
овочів, бобових овочів, бульбоплодів) 

0,1

ЄС
3.1.14 Рослини родини капустяних (Leafy brassica), вівсяний корінь, листові 
овочі, за винятком свіжих пряних трав та таких грибів, як Agaricus bisporus 
(печериці), Pleurotus ostreatus (гливи) й Lentinula edodes (шиїтаке)8

0,30

КНР Рослини родини капустяних (Leafy brassica), листові овочі 0,3

ЄС
3.1.16 Фрукти, за винятком журавлини, смородини, бузини та плодів 
суничного дерева9 0,10

КНР Свіжі фрукти (за винятком ягід і дрібних фруктів) 0,1

ЄС 3.1.17 Журавлина, смородина, бузина та плоди суничного дерева10 0,20

КНР Ягоди і дрібні фрукти 0,2

3  Для морських гребінців (Pecten maximus) максимально допустимий рівень застосовується тільки до м’яза-замикача і гонади.

4  Максимально допустимий рівень застосовується до м’яса з клішень та шийки (черевця). Це визначення виключає голову та груд-
ний відділ ракоподібних. Щодо крабів і  крабоподібних ракоподібних (Brachyura та Anomura) максимально допустимий рівень 
застосовується тільки до м’яса з клішень.

5  Для морських гребінців (Pecten maximus) максимально допустимий рівень застосовується тільки до м’яза-замикача й гонади.

6  Каша «вісім коштовностей» готується на основі короткозерного рису, клейкого рису або чорного клейкого рису і містить численні 
компоненти у різних пропорціях, у тому числі, наприклад, червоні боби, насіння лотосу, червоні фініки, горіхи (арахіс, волоський, 
кедрові), ямс, дерезу, родзинки, лонган тощо.

7  Максимально допустимий рівень застосовується після миття фруктів і овочів та відокремлення їстівної частини, а щодо картоплі — 
після її чищення.

8  Максимально допустимий рівень застосовується після миття фруктів і овочів та відокремлення їстівної частини.

9  Максимально допустимий рівень застосовується після миття фруктів і овочів та відокремлення їстівної частини.

10  Максимально допустимий рівень застосовується після миття фруктів і овочів та відокремлення їстівної частини.
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Харчові продукти 
Максимальні рівні  
(мг/кг сирої маси)

ЄС 3.1.18 Жири і олії, у тому числі молочний жир 0,10

КНР Жири і олії 0,1 

ЄС
3.1.19 Фруктові соки, відновлені концентровані фруктові соки та фруктові 
нектари:

виключно з ягід та інших дрібних плодів
0,05

КНР
Фруктові і овочеві соки та напої з них (крім концентрованих соків), напої із 
вмістом молочних продуктів

0,05 мг/л

ЄС
3.1.20 Вино (включаючи ігристі вина, крім лікерних), сидр, грушевий сидр та 
фруктове вино: 

продукція, виготовлена з урожаю, зібраного з 2001 по 2015 рік
0,20

КНР
Алкогольні напої (за винятком ректифікованих (міцних) напоїв та жовтого 
рисового вина) 

0,2

3.2  Кадмій 

ЄС
3.2.1 Овочі та фрукти, за винятком корене- та бульбоплодів, листових 
і стеблових овочів, свіжих трав, кочанних салатів, грибів (Fungi) та 
водоростей11

0,050

КНР

Свіжі овочі (за винятком листових, бобових і стеблових овочів, корене- та 
бульбоплодів, лілейника жовтого) 

0,05

Свіжі фрукти 0,05

ЄС
3.2.2 Корене- і бульбоплоди (крім кореня селери, пастернаку, вівсяного 
кореня та хріну), стеблові овочі (крім селери)12

0,10

КНР Бобові та стеблові овочі (крім селери), корене- і бульбоплоди 0,1

ЄС
3.2.3 Листові овочі, свіжі пряні трави, крім рослин родини капустяних (Leafy 
brassica), селера, пастернак, вівсяний корінь, хрін та такі гриби, як Agaricus 
bisporus (печериці), Pleurotus ostreatus (гливи) і Lentinula edodes (шиїтаке)13

0,20

КНР Листові овочі 0,2

ЄС 3.2.5 Зернові, за винятком пшениці та рису 0,10

КНР
Зернові (за винятком рису) 0,1

Продукти переробки мелених зернових (за винятком рису) 0,1

ЄС
3.2.6 Цільнозернова пшениця та рис 
Пшеничні висівки та пророщені зерна для безпосереднього споживання
Соєві боби

0,20

КНР
Необрушений, нешліфований та шліфований рис 0,2

Бобові 0,2

ЄС 3.2.10 Печінка ВРХ, овець, свиней, домашньої птиці і коней 0,50

КНР
Печінка домашньої худоби і птиці 0,5

Продукти з печінки 0,5

ЄС 3.2.11 Нирки ВРХ, овець, свиней, домашньої птиці і коней 1,0

КНР
Нирки домашньої худоби і птиці 1,0

Продукти з нирок 1,0

11  Максимально допустимий рівень застосовується після миття фруктів і овочів та відокремлення їстівної частини.

12  Максимально допустимий рівень застосовується після миття фруктів і овочів та відокремлення їстівної частини, а щодо картоплі — 
після її чищення.

13  Максимально допустимий рівень застосовується після миття фруктів і овочів та відокремлення їстівної частини.
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Харчові продукти 
Максимальні рівні  
(мг/кг сирої маси)

ЄС
3.2.13 Філе (м’язове м’ясо) таких видів риб14: скумбрія (Scomber species), 
тунець (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis), Sicyopterus 
lagocephalus

0,10

КНР Свіжа і заморожена риба 0,1

ЄС 3.2.16 Ракоподібні15, 16 050

КНР Свіжі і заморожені ракоподібні 0,5

3.3  Ртуть17 Ртуть, 
усього

Метилртуть

ЄС
3.3.1 Рибопродукти18 й філе (м’язове м’ясо) риби19, за винятком видів, 
зазначених у пункті 3.3.2, ракоподібні20 0,50

КНР Водні організми і продукти з них (крім м’яса хижих риб і продуктів з них) — 0,5

ЄС

3.3.2 Філе (м’язове м’ясо) таких видів риб21:
вудильник (Lophius species)
смугаста зубатка (Anarhichas lupus)
атлантична пеламіда (Sarda sarda)
вугор (Anguilla species)
летрин, хоплостет, рожевий пилобрюх (Hoplostethus species)
тупорилий макрурус (Coryphaenoides rupestris)
палтус (Hippoglossus hippoglossus)
кінгкліп (Genypterus capensis)
марлін (Makaira species)
мегре (Lepidorhombus species)
барабулька (Mullus species)
рожевий ошибень (Genypterus blacodes)
щука (Esox lucius)
одноколірний боніто (Orcynopsis unicolor)
звичайний капелан (Trisopterus minutus)
португальська акула (Centroscymnus coelolepis)
ромбовий скат (Raja species)
морський окунь (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)
індо-тихоокеанський вітрильник (Istiophorus platypterus)
лепідопи (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)
пагель (Pagellus species)
акула (усі види)
змієподібні макрелі або масляні риби (Lepidocybium flavobrunneum, 
Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens), осетер (Acipenser species)
меч-риба (Xiphias gladius), тунець (Thunnus species, Euthynnus species, 
Katsuwonus pelamis)

1,0

КНР М’ясо хижих риб і продукти з них — 1,0

14  Якщо риба призначена для споживання цілком, максимально допустимий рівень застосовується до цільної риби.

15  Для морських гребінців (Pecten maximus) максимально допустимий рівень застосовується тільки до м’яза-замикача та гонади.

16  Максимально допустимий рівень застосовується до м’яса з клішень та шийки (черевця). Це визначення виключає голову та груд-
ний відділ ракоподібних. Щодо крабів і  крабоподібних ракоподібних (Brachyura та Anomura) максимально допустимий рівень 
застосовується тільки до м’яса з клішень.

17  Стандарти ЄС не передбачають розподілу на ртуть і метилртуть.

18  Для морських гребінців (Pecten maximus) максимально допустимий рівень застосовується тільки до м’яза-замикача та гонади.

19  Якщо риба призначена для споживання цілком, максимально допустимий рівень застосовується до цільної риби.

20  Максимально допустимий рівень застосовується до м’яса з клішень та шийки (черевця). Це визначення виключає голову та груд-
ний відділ ракоподібних. Щодо крабів і  крабоподібних ракоподібних (Brachyura та Anomura) максимально допустимий рівень 
застосовується тільки до м’яса з клішень.

21  Якщо риба призначена для споживання цілком, максимально допустимий рівень застосовується до цільної риби.
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Харчові продукти 
Максимальні рівні  
(мг/кг сирої маси)

3.4  Олово (неорганічне) 

ЄС
3.4.3 Консервоване дитяче харчування і перероблені продукти на основі 
зернових для дітей віком до 36 місяців, за винятком сухих і порошкових 
продуктів22

50

КНР
Консервоване дитяче харчування (продукти прикорму) для дітей віком до 
36 місяців

50

ЄС
3.4.4 Консервовані дитячі суміші та дитяче харчування (включаючи молоко 
для дітей віком до 3 років), за винятком сухих і порошкових продуктів23 50

КНР

Дитяче харчування для дітей до 6 місяців та дитяче харчування (продукти 
прикорму) для дітей віком до 36 місяців

50

Консервоване дитяче харчування (продукти прикорму) для дітей віком до 
36 місяців

50

ЄС
3.4.5 Консервовані харчові продукти для спеціальних медичних цілей24, за 
винятком сухих і порошкових продуктів, призначені спеціально для дітей 
віком до 12 місяців 

50

КНР
Консервоване дитяче харчування (продукти прикорму) для дітей віком до 
36 місяців

50

3.5  Миш’як (неорганічний)25 Миш’як, 
усього 

Неорганічний 
миш’як 

ЄС 3.5.1 Непропарений шліфований рис (шліфований або білий рис) 0,20

КНР Необрушений, нешліфований та шліфований рис — 0,2

Глава 6. Поліциклічні ароматичні вуглеводні 

Харчові продукти
Максимальні рівні 

(мкг/кг)

6.1  Бензо(а)пірен, бенз(а)антрацен, бензо(b)флуорантен та хризен

ЄС

6.1.6 Копчені шпроти і консервовані копчені шпроти26, 27 (Sprattus sprattus); 
копчена салака довжиною ≤ 14 см і консервована копчена салака 
довжиною ≤ 14 см28, 29 (Clupea harengus membras); кацуобусі (сушена 
скумбрія, Katsuwonus pelamis); двостулкові молюски (свіжі, охолоджені або 
заморожені)30; термооброблене м’ясо і термооброблені м’ясопродукти31, 
що продаються кінцевому споживачеві

5,0

КНР Копчені і смажені водні продукти 5,0

22  Максимально допустимий рівень застосовується до продуктів у тому стані, в якому вони продаються.

23  Максимально допустимий рівень застосовується до продуктів у тому стані, в якому вони продаються.

24  Максимально допустимий рівень застосовується до продуктів у тому стані, в якому вони продаються.

25  Стандартами ЄС передбачено максимально допустимі рівні лише для неорганічного миш’яку, а у КНР вимірюється також вміст 
миш’яку в цілому.

26  Якщо риба призначена для споживання цілком, максимально допустимий рівень застосовується до цільної риби.

27  Для консервованих продуктів дослідженню (випробуванню) піддається весь вміст консерви.

28  Якщо риба призначена для споживання цілком, максимально допустимий рівень застосовується до цільної риби.

29  Для консервованих продуктів дослідженню (випробуванню) піддається весь вміст консерви.

30  Для морських гребінців (Pecten maximus) максимально допустимий рівень застосовується тільки до м’яза-замикача та гонади.

31  М’ясо і м’ясопродукти, що зазнали термічної обробки, у результаті якої потенційно утворюються ПАВ, тобто лише засмажені на 
грилі і відкритому вогні (барбекю).



Максимально допустимі рівні окремих 
забруднюючих речовин у харчових 
продуктах, наявні в державних 
стандартах КНР GB 2761-2017 та GB 2762-
2017, але відсутні в Регламенті Комісії 
(ЄC) від 19 грудня 2006 року № 1881/20061

1  Відсутній стандарт ЄС для окремих продуктів, для цілої категорії продуктів або для окремої забруднюючої речовини.
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Максимально допустимі рівні вмісту забруднюючих речовин у харчових продуктах в ЄC та КНР36

Глава 1. Нітрати 

Харчові продукти 

Максимальні рівні 
нітратів (NO3), мг/кг

Нітрати2 
(NaNO3)

Нітрити 
(NaNO2)

Мариновані/солоні/квашені овочі 20

Сире молоко 
Сухе молоко

0,4
2,0

Фасована питна вода (крім мінеральної) 
Фасована мінеральна вода 45 мг/л

0,005 мг/л
0,1 мг/л

Дитячі суміші для дітей віком до 6 місяців
Дитячі суміші для дітей віком від 6 до 36 місяців
Харчові продукти для спеціальних медичних цілей, призначені для дітей віком до 
6 місяців

100
1003

100

2,04

2,05

2,0

Дитяче харчування на основі злаків для дітей віком до 36 місяців
Консервоване дитяче харчування (продукти прикорму) для дітей віком до 
36 місяців 

1006

2007

2,08

4,09

Харчові продукти (суміші) для спеціальних медичних цілей (крім харчових 
продуктів (сумішей) для дітей віком до 6 місяців)

10010 211

Біологічно активні харчові добавки 10012 213

Біологічно активні харчові добавки для вагітних та жінок у період лактації 10014 215

2  Стандарти КНР встановлюють показники лише для NaNO
3
 і NaNO

2
, тоді як для ЄС цільовою є вся група нітратів (NO

3
).

3  Не застосовується до продуктів з додаванням овочів або фруктів.

4  Застосовується лише до продуктів на основі молока.

5  Застосовується лише до продуктів на основі молока.

6  Не застосовується до продуктів з додаванням овочів або фруктів.

7  Не застосовується до продуктів з додаванням овочів або фруктів.

8  Не застосовується до продуктів з додаванням бобових.

9  Не застосовується до продуктів з додаванням бобових.

10  Не застосовується до продуктів з додаванням овочів або фруктів.

11  Застосовується лише до продуктів на основі молока (без додавання компонентів з бобових).

12  Не застосовується до продуктів з додаванням овочів або фруктів.

13  Застосовується лише до продуктів на основі молока.

14  Не застосовується до продуктів з додаванням овочів або фруктів.

15  Не застосовується до продуктів з додаванням бобових.
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Глава 2. Мікотоксини 

Харчові продукти 
Максимальні 
рівні (мкг/кг)

2.1  Афлатоксини В
1

М
1

Ферментовані продукти з бобових 5,0

Рослинні олії (крім арахісової та кукурудзяної) 10

Арахісова і кукурудзяна олія 20

Біологічно активні харчові добавки 0,516 0,517

Спортивне харчування 0,5 18 0,519

Біологічно активні харчові добавки для вагітних та жінок у період лактації 0,520 0,521

2.2  Охратоксин А 

Бобові 5,0

Глава 3. Метали

Харчові продукти 
Максимальні рівні  
(мг/кг сирої маси)

3.1  Свинець 

Напої (крім фасованої питної води, фруктових і овочевих соків та напоїв з них, 
напоїв із вмістом молочних продуктів, порошкових напоїв) 

0,3 мг/л

Фасована питна вода 0,01 мг/л

Порошкові напої 1,0

Холодні заморожені напої (морозиво, смузі, заморожений сік, заморожений 
харчовий лід, сорбет) 

0,3

Ректифіковані (міцні) напої та жовте рисове вино 0,5

Горіхи і насіння (крім кавового зерна) 0,2

Кавове зерно 0,5

Яйця і яєчні продукти (крім яєць, консервованих у вапні) 0,2

Яйця, консервовані у вапні, ковбаса з них 0,5

Харчовий і крохмальний цукор 0,5

Харчовий крохмаль 0,2

Крохмальні продукти 0,5

Випічка 0,5

Продукти з какао, шоколад і шоколадні вироби, включаючи цукерки 0,5

Біологічно активні харчові добавки 0,5

Спортивне харчування тверде, напівтверде і порошкове 0,5

Спортивне харчування в рідкому стані 0,05

16  Застосовується лише до продуктів, що містять злаки, горіхи і бобові.

17  Застосовується лише до продуктів, що містять молочні інгредієнти.

18  Застосовується лише до продуктів, основним інгредієнтом яких є соєві боби і продукти із соєвого білка.

19  Застосовується лише до продуктів, основним інгредієнтом яких є молочні продукти і продукти з молочного білка.

20  Застосовується лише до продуктів, основним інгредієнтом яких є молочні продукти і продукти з молочного білка.

21  Застосовується лише до продуктів, основним інгредієнтом яких є молочні продукти і продукти з молочного білка.
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Харчові продукти 
Максимальні рівні  
(мг/кг сирої маси)

Біологічно активні харчові добавки для вагітних та жінок у період лактації 0,5

Мармелади і желе 0,5

Харчові продукти, приготовані із застосуванням технології екструзії, попкорн 0,5

Чайний лист 5,0

Сухі квіти хризантеми 5,0

Листя чаю кудін (Ilex latifolia) 2,0

3.2  Кадмій 

Арахіс 0,5

Яйця і яєчні продукти 0,05

Фасована питна вода 0,005 мг/л

Фасована мінеральна вода 0,003 мг/л

3.3  Ртуть 

Злакові й вироби з них (необрушений, нешліфований та очищений рис, куку рудза, 
кукурудзяне борошно (крупа, пластівці), пшениця, борошно пшеничне) 

0,02

Свіжі овочі та вироби з них 0,01

Їстівні гриби та вироби з них 0,1

М’ясо і м’ясні вироби 0,05

Сире, пастеризоване, стерилізоване, модифіковане і ферментоване молоко 0,01

Сирі яйця птахів 0,05

Фасована мінеральна вода 0,001 мг/л

Консервоване дитяче харчування (продукти прикорму) для дітей віком до 36 місяців 0,02

3.5 Миш’як (неорганічний) 
Миш’як,  
усього22

Неорганічний 
миш’як 

Продукти переробки з мелених зернових (крім нешліфованого і шліфованого рису) 0,5 —

Водні організми і продукти з них (крім риби і продуктів з неї)
Риба і продукти з неї

0,5
0,1

Свіжі овочі і продукти з них 0,5

Їстівні гриби і продукти з них 0,5

М’ясо і м’ясні продукти 0,5

Сире, пастеризоване, стерилізоване, модифіковане і ферментоване молоко
Сухе молоко

0,1
0,5

Жири і продукти з них 0,1

Приправи (крім приправ з водних продуктів, водоростей і спецій)
Приправи з водних продуктів (крім приправ із риби) 
Приправи з риби

0,5
0,5
0,1

Харчовий і крохмальний цукор 0,5

Фасована питна вода 0,01 мг/л

Какао-продукти, шоколад і продукти з нього 0,5

22  Стандартами ЄС передбачено максимально допустимі рівні лише для неорганічного миш’яку, а у КНР вимірюється також вміст 
миш’яку в цілому.
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Харчові продукти 
Максимальні рівні  
(мг/кг сирої маси)

Дитяче харчування 
Дитяче харчування (продукти прикорму) на основі злаків (крім продуктів 
з додаванням компонентів водоростей) для дітей віком до 36 місяців 

Продукти з додаванням компонентів водоростей
Консервоване дитяче харчування (продукти прикорму) (крім продуктів на основі 
продуктів водного промислу та печінки тварин) для дітей віком до 36 місяців
Харчові продукти на основі продуктів водного промислу та печінки тварин

0,2

0,3

0,1
0,3

Біологічно активні харчові добавки 0,5

Спортивне харчування тверде, напівтверде і порошкове 0,5

Спортивне харчування в рідкому стані 0,2

Біологічно активні харчові добавки для вагітних та жінок у період лактації 0,5

Нікель 

Жири і продукти з них 
Гідрогенізована рослинна олія і продукти з неї

1,0

Хром 

Злакові
Продукти переробки з мелених злакових

1,0 
1,0

Свіжі овочі і продукти з них 0,5

Бобові 1,0

М’ясо і м’ясні продукти 1,0

Водні тваринні організми і продукти з них 2,0

Сире, пастеризоване, стерилізоване, модифіковане й ферментоване молоко
Сухе молоко

0,3
2,0

Глава 5. Поліхлордифеніл

Харчові продукти
Максимальні рівні 

(мкг/кг)

Водні тваринні організми і продукти з них 0,5

Глава 6. Поліциклічні ароматичні вуглеводні 

Харчові продукти
Максимальні рівні 

(мкг/кг)

Злакові та продукти з них: необрушений, нешліфований та білий рис, пшениця, 
пшеничне борошно, кукурудза, кукурудзяне борошно (крупа, пластівці) 

5,0

Диметилнітрозамін/нітрозодиметиламін

Харчові продукти
Максимальні рівні  

(мкг/кг)

М’ясні продукти (крім м’ясних консервів)
Сушені продукти з приготованого (термічно обробленого) м’яса 

3,0
3,0

Водні продукти (крім консервів із водних продуктів) 
Сушені водні продукти 

4,0
4,0



Максимально допустимі рівні окремих 
забруднюючих речовин у харчових 
продуктах, які не співпадають у ЄС і КНР 

Регламент Комісії (ЄC) від 19 грудня 2006 року № 1881/20061,  
що встановлює максимальні рівні деяких забруднюючих речовин  
у харчових продуктах 

Державні стандарти КНР: GB 2761-2017, GB 2762-2017

1  Відповідно до Регламенту № 1881/2006, гречка (Fagopyrum sp.) належить до зернових, а продукти з неї — до продуктів із зернових.
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Максимально допустимі рівні окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах, які не співпадають у ЄС і КНР 41

Глава 1. Нітрати 

Харчові продукти 
Максимальні рівні 

нітратів (NO3), мг/кг

ЄС
1.6 Перероблені харчові продукти на основі зернових та дитяче харчування для 
дітей віком до 3 років2 200

КНР Дитяче харчування на основі злаків для дітей віком до 36 місяців 100

Глава 2. Мікотоксини

Харчові продукти Максимальні рівні (мкг/кг)

2.1  Афлатоксини3 В
1

Сумарна 
кількість В

1
, 

В
2
, G

1
 і G

2
4

М
1

ЄС

2.1.1 Арахіс (земляний горіх) та насіння інших олійних культур5, що 
підлягають сортуванню або іншим видам механічної обробки перед 
споживанням людиною або використанням у якості інгредієнта 
харчового продукту, за винятком арахісу (земляних горіхів) та насіння 
олійних культур, що призначаються для виготовлення рафінованої 
рослинної олії

8,0 15,0 —

КНР Арахіс та продукти з нього 20

ЄС

2.1.2 Мигдаль, фісташки та абрикосові ядра, що підлягають 
сортуванню або іншим видам механічної обробки перед 
споживанням людиною або використанням у якості інгредієнта 
харчового продукту

12,0 15,0 —

КНР Інші горіхи і насіння, готові до споживання 5,0

ЄС
2.1.3 Ліщина та бразильський горіх, що підлягають сортуванню або 
іншим видам механічної обробки перед споживанням людиною або 
використанням у якості інгредієнта харчового продукту

8,0 15,0

КНР Інші горіхи і насіння, готові до споживання 5,0

ЄС

2.1.5 Арахіс (земляний горіх), насіння інших олійних культур6 та 
продукти їх переробки, призначені для безпосереднього споживання 
людиною або використання в якості інгредієнта харчових продуктів, 
за винятком сирої рослинної олії, призначеної для рафінування
рафінованої рослинної олії

2,0 4,0 —

КНР Арахіс та продукти з нього 20

ЄС
2.1.6 Мигдаль, фісташки та абрикосові ядра, призначені для 
безпосереднього споживання людиною або використання в якості 
інгредієнта харчових продуктів

8,0 10,0 —

КНР Інші горіхи і насіння, готові до споживання 5,0

2  Максимально допустимий рівень зазначено для готових до споживання продуктів як таких або після відновлення згідно 
з інструкціями виробника.

3  Відповідно до Регламенту № 1881/2006, максимально допустимі рівні забруднюючих речовин вказані для їстівних частин арахісу 
і горіхів. Якщо проводиться дослідження (випробування) арахісу і горіхів (крім бразильських) у шкаралупі, при підрахунку вмісту 
афлатоксинів вважається, що весь вміст забруднюючих речовин має припадати на їстівну частину.

4  Ця позиція відсутня в китайських державних стандартах.

5  Ідеться про олійні культури, що підпадають під коди CN1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207 і похідні продукти під кодом CN1208; 
насіння дині, що підпадають під код ех 1207 99.

6  Ідеться про олійні культури, що підпадають під коди CN1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207 і похідні продукти під кодом CN1208; 
насіння дині, що підпадають під код ех 1207 99.
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Харчові продукти Максимальні рівні (мкг/кг)

ЄС

2.1.8 Горіхи, що ростуть на деревах, за винятком горіхів, зазначених 
у пунктах 2.1.6 (мигдаль, фісташки та абрикосові ядра, призначені для 
безпосереднього споживання людиною або для використання в якос-
ті інгредієнта харчових продуктів) і 2.1.7 (фундук та бразильський горіх, 
призначені для безпосереднього вживання людиною або для вико-
ристання в якості інгредієнта харчових продуктів), та продукти їх пе-
реробки, призначені для безпосереднього споживання людиною або 
використання у якості інгредієнта харчових продуктів

2,0 4,0 —

КНР Інші горіхи і насіння, готові до споживання 5,0

ЄС
2.1.11 Усі зернові і отримані з них продукти, у тому числі перероблені, за 
винятком харчових продуктів, зазначених у пунктах 2.1.12, 2.1.15 та 2.1.17

2,0 4,0 —

КНР
Пшениця, ячмінь, інші зернові 5,0

Борошно пшеничне, пшеничні пластівці, інші обрушені (очищені) зернові 5,0

ЄС
2.1.12 Кукурудза та рис, що підлягають сортуванню або іншим 
видам механічної обробки перед споживанням людиною або 
використанням у якості інгредієнта харчового продукту

5,0 10,0

КНР
Кукурудза, кукурудзяне борошно (крупа, пластівці) і кукурудзяні продукти 20

Необрушений, нешліфований та шліфований рис 10

ЄС
2.1.13 Сире молоко, молоко, піддане термічній обробці, та молоко для 
виробництва продуктів на основі молока

— — 0,050

КНР Молоко і молочні продукти 0,5

ЄС
2.1.15 Перероблені продукти харчування на основі зернових та 
продукти харчування для дітей до 36 місяців7 0,10 — —

КНР

Дитячі суміші, виготовлені на основі зернових, призначені для дітей 
віком до 36 місяців 

0,5 

Харчові продукти (у твердому стані) для спеціальних медичних цілей 
(крім призначених для дітей будь-якого віку) 

0,5 0,5 

ЄС
2.1.16 Дитячі суміші початкові та дитячі суміші для подальшого 
годування8 

— — 0,025

КНР
Дитячі суміші для дітей віком до 6 місяців 0,59 0,510

Дитячі суміші для дітей віком від 6 до 36 місяців 0,511 0,512

ЄС
2.1.17 Харчові продукти для спеціальних медичних цілей, призначені 
для дітей віком до 12 місяців13 0,10 — 0,025

КНР
Харчові продукти для спеціальних медичних цілей (суміші) для дітей 
віком до 6 місяців 

0,5 0,5 

7  Максимально допустимий рівень зазначено для сухої речовини.

8  Максимально допустимий рівень зазначено для готових до споживання продуктів як таких або після відновлення згідно 
з інструкціями виробника.

9  Застосовується лише до продуктів, основним інгредієнтом яких є соєві боби і продукти із соєвого білка.

10  Застосовується лише до продуктів, основним інгредієнтом яких є молочні продукти і продукти з молочного білка.

11  Застосовується лише до продуктів, основним інгредієнтом яких є соєві боби і продукти із соєвого білка.

12  Застосовується лише до продуктів, основним інгредієнтом яких є молочні продукти і продукти з молочного білка.

13  Стосовно молока і молочних продуктів максимально допустимий рівень зазначено для готових до споживання продуктів (як таких 
або після відновлення відповідно до інструкцій виробника), а стосовно решти продуктів — для сухої речовини.
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Харчові продукти Максимальні рівні (мкг/кг)

2.2  Охратоксин А 

ЄС

2.2.2 Усі продукти, отримані з неперероблених зернових, включаючи 
перероблені зернові продукти та зернові, призначені для безпосеред-
нього споживання людиною, за винятком харчових продуктів, зазна-
чених у пунктах 2.2.9, 2.2.10 та 2.2.13 Регламенту № 1881/2006

3,0

КНР Продукти, перероблені зі змелених зернових 5,0

2.3  Патулін14  

ЄС

2.3.3 Продукти з цільних яблук, включаючи компот і пюре, призначені 
для безпосереднього споживання людиною, за винятком харчових 
продуктів, зазначених у пунктах 2.3.4 (яблучний сік і продукти з ціль-
них яблук, включаючи компот і пюре, які призначені для дітей до 
3 років, мають відповідне маркування і продаються як такі15) та 2.3.5 
(дитяче харчування, за винятком перероблених продуктів харчування 
на основі зернових для дітей віком до 3 років16)

25

КНР Фруктові продукти (крім пастили) 50 

2.4  Дезоксиніваленол17

ЄС
2.4.1. Неперероблені зернові18, крім твердих сортів пшениці, вівса та 
кукурудзи

1250

КНР Ячмінь 1000

ЄС 2.4.2 Неперероблена пшениця твердих сортів і овес19 1750

КНР Пшениця 1000

ЄС
2.4.3 Неперероблена кукурудза20, за винятком непереробленої 
кукурудзи, призначеної для переробки шляхом вологого помелу21 1750 

КНР Кукурудза 1000

ЄС

2.4.4 Зернові, призначені для безпосереднього споживання людиною, 
зернове борошно (включаючи кукурудзяне борошно, висівки та 
пророщене зерно як кінцевий продукт, призначений для споживання 
людиною, за винятком харчових продуктів, зазначених у пункті 2.4.7 
(перероблені продукти харчування на основі зернових та продукти 
харчування для дітей віком до 36 місяців22), 2.4.8 та 2.4.9 

750

КНР

Кукурудза, кукурудзяне борошно (крупа, пластівці) і кукурудзяні 
продукти

1000

Пшеничні пластівці, пшеничне борошно 1000

14  Максимально допустимий рівень застосовується лише до продуктів, виготовлених з яблук та/або плодів глоду.

15  Максимально допустимий рівень зазначено для готових до споживання продуктів як таких або після відновлення згідно 
з інструкціями виробника.

16  Максимально допустимий рівень зазначено для готових до споживання продуктів як таких або після відновлення згідно 
з інструкціями виробника.

17  Відповідно до Регламенту № 1881/2006, у цілях застосування максимально допустимих рівнів дезоксиніваленолу та зеараленону, 
зазначених у пунктах 2.4 та 2.5, рис не включається до категорії зернових, а продукти з нього — до категорії продуктів із зернових.

18  Максимально допустимий рівень застосовується до неперероблених зернових, розміщених на ринку для початкової переробки. 
«Початкова переробка» означає будь-яку фізичну або термічну обробку зерна або його поверхні, крім висушування.

19  Максимально допустимий рівень застосовується до неперероблених зернових, розміщених на ринку для початкової переробки. 
«Початкова переробка» означає будь-яку фізичну або термічну обробку зерна або його поверхні, крім висушування.

20  Максимально допустимий рівень застосовується до неперероблених зернових, розміщених на ринку для початкової переробки. 
«Початкова переробка» означає будь-яку фізичну або термічну обробку зерна або його поверхні, крім висушування.

21  Виняток поширюється лише на кукурудзу, щодо якої є очевидним, наприклад, через маркування, що вона призначається для 
використання лише в процесі вологого помелу (при виробництві крохмалю).

22  Максимально допустимий рівень зазначено для сухої речовини.
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Харчові продукти Максимальні рівні (мкг/кг)

ЄС

2.4.8 Кукурудзяна крупа з розміром часточок ˃500 мікрон, що підпадає 
під коди CN 1103 13 або 1103 2040, та інші продукти помелу кукурудзи 
з розміром часточок ˃500 мікрон, які не використовуються для без-
посереднього споживання людиною і підпадають під код CN 1904 1010

750 

КНР
Кукурудза, кукурудзяне борошно (крупа, пластівці) і кукурудзяні 
вироби

1000

ЄС

2.4.9 Кукурудзяна крупа з розміром часточок ≤500 мікрон, що 
підпадає під код CN 1102 20, та інші продукти помелу кукурудзи 
з розміром часточок ≤500 мікрон, які не використовуються для 
безпосереднього споживання людьми і що підпадають під код 
CN 1904 1010

1250 

КНР
Кукурудза, кукурудзяне борошно (крупа, пластівці) і кукурудзяні 
вироби

1000

2.5  Зеараленон23

ЄС 2.5.1 Неперероблені зернові24, за винятком кукурудзи 100

КНР Пшениця 60 

ЄС
2.5.2 Неперероблена кукурудза25, за винятком призначеної для 
переробки шляхом вологого помелу26 350

КНР Кукурудза 60

ЄС

2.5.3 Зернові, призначені для безпосереднього споживання людиною, 
зернове борошно, висівки та пророщені зерна в якості кінцевого 
продукту, розміщеного на ринку для безпосереднього споживання 
людиною, за винятком харчових продуктів, зазначених у пунктах 2.5.6, 
2.5.7 (перероблені харчові продукти на основі зернових, за винятком 
перероблених харчових продуктів на основі кукурудзи, і дитяче 
харчування для дітей віком до 3 років), 2.5.9 і 2.5.10

75

КНР Пшеничне борошно 60 

ЄС
2.5.6 Кукурудза, призначена для безпосереднього споживання, 
закуски і сніданки на основі кукурудзи

100

КНР Кукурудзяне борошно (крупа, пластівці) 60

ЄС

2.5.9 Кукурудзяна крупа з розміром часточок ˃500 мікрон, що 
підпадає під коди CN 1103 13 або 1103 20 40, та інші продукти помелу 
кукурудзи з розміром часточок ˃500 мікрон, які не використовуються 
для безпосереднього споживання людиною і підпадають під код 
CN 1904 1010

200 

КНР Кукурудзяне борошно (крупа, пластівці) 60

ЄС

2.5.10 Кукурудзяна крупа з розміром часточок ≤500 мікрон, що 
підпадає під код CN 1102 20, та інші продукти помелу кукурудзи 
з розміром часточок ≤500 мікрон, які не використовуються для 
безпосереднього споживання людиною і підпадають під код 
CN 1904 1010

300 

КНР Кукурудзяне борошно (крупа, пластівці) 60

23  У цілях застосування максимально допустимих рівнів дезоксиніваленолу та зеараленону, зазначених у пунктах 2.4 та 2.5, рис не 
включається до категорії зернових, а продукти з нього — до категорії продуктів із зернових.

24  Максимально допустимий рівень застосовується до неперероблених зернових, розміщених на ринку для початкової переробки. 
«Початкова переробка» означає будь-яку фізичну або термічну обробку зерна або його поверхні, крім висушування.

25  Максимально допустимий рівень застосовується до неперероблених зернових, розміщених на ринку для початкової переробки. 
«Початкова переробка» означає будь-яку фізичну або термічну обробку зерна або його поверхні, крім висушування.

26  Виняток поширюється лише на кукурудзу, щодо якої є очевидним, наприклад, через маркування, що вона призначається для 
використання лише в процесі вологого помелу (при виробництві крохмалю).
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Глава 3. Метали

Харчові продукти 
Максимальні рівні  
(мг/кг сирої маси)

3.1  Свинець 

ЄС
3.1.1 Сире молоко, молоко, піддане термічній обробці, та молоко для 
виробництва продуктів на основі молока

0,020

КНР

Сире, пастеризоване, стерилізоване, ферментоване і модифіковане молоко 0,05

Молоко і молочні продукти (крім сирого, пастеризованого, стерилізованого, 
ферментованого і модифікованого молока) 

0,3

Молочний порошок (сухе молоко), не знесолена суха сироватка 0,5

ЄС

3.1.2 Дитячі суміші початкові та дитячі суміші для подальшого годування:

що реалізуються у вигляді сухої суміші (порошку)27 0,050

що реалізуються в рідкому стані28 0,010

КНР

Дитячі суміші 0,15

Дитяче харчування в рідкому стані (придатне для безпосереднього 
споживання) 

0,02 

ЄС
3.1.3 Перероблені харчові продукти на основі зернових та дитяче харчу-
вання для дітей віком до 3 років29, крім зазначеного в пункті 3.1.5 Регламен-
ту №1881/2006

0,050

КНР

Дитяче харчування (продукти прикорму) для дітей віком до 36 місяців на 
основі злаків (без додавання риби, печінки, овочів)

0,2

Дитяче харчування (продукти прикорму) для дітей віком до 36 місяців на 
основі злаків (з додаванням риби, печінки, овочів) 

0,3

Консервоване дитяче харчування для дітей віком до 36 місяців (крім дитячо-
го харчування на основі продуктів водного промислу і печінки тварин) 

0,25

Консервоване дитяче харчування для дітей віком до 36 місяців на основі 
продуктів водного промислу і печінки тварин 

0,3

ЄС

3.1.4 Харчові продукти для спеціальних медичних цілей, призначені для дітей 
віком до 3 років:

що реалізуються у вигляді сухої суміші (порошку)30 0,050

що реалізуються у рідкому стані31 0,010

КНР

Харчові продукти для спеціальних медичних цілей (суміші), призначені для 
дітей до 6 місяців

0,15

Дитяче харчування для спеціальних медичних цілей (суміші) (крім 
призначених для дітей до 6 місяців):

для дітей віком від 1 до 10 років (продукт у твердому стані) 0,15

для осіб віком від 10 років (продукт у твердому стані) 0,5

ЄС 3.1.6 М’ясо (за винятком субпродуктів) ВРХ, овець, свиней та домашньої птиці 0,10

КНР М’ясо домашньої худоби і птиці (за винятком субпродуктів) 0,2

27  Максимально допустимий рівень застосовується до продуктів у тому стані, в якому вони продаються.

28  Максимально допустимий рівень застосовується до продуктів у тому стані, в якому вони продаються.

29  Максимально допустимий рівень застосовується до продуктів у тому стані, в якому вони продаються.

30  Максимально допустимий рівень застосовується до продуктів у тому стані, в якому вони продаються.

31  Максимально допустимий рівень застосовується до продуктів у тому стані, в якому вони продаються.
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Харчові продукти 
Максимальні рівні  
(мг/кг сирої маси)

ЄС 3.1.8 Філе риби32 0,30

КНР Риба і ракоподібні 0,5

ЄС 3.1.9 Головоногі молюски33 0,30

КНР
Свіжі і заморожені тваринні продукти водного промислу (крім риби, 
ракоподібних і двостулкових молюсків), випотрошені 

1,0

ЄС 3.1.11 Двостулкові молюски 1,50

КНР
Продукція з продуктів водного промислу (крім продукції з медуз) 1,0

Продукція з медуз 2,0

ЄС 3.1.12 Зернові та зернобобові 0,20

КНР

Вівсяні пластівці, глютен, рисова каша «вісім коштовностей»34, вироби 
з борошна і рису з начинкою, яка містить спеції або приправи 

0,5

Продукти з бобових (крім соєвого молока) 0,5

Соєве молоко 0,05

ЄС
3.1.14 Рослини родини капустяних (Leafy brassica), вівсяний корінь, листові 
овочі, за винятком свіжих пряних трав та таких грибів, як Agaricus bisporus 
(печериці), Pleurotus ostreatus (гливи) й Lentinula edodes (шиїтаке)35

0,30

КНР

Овочева продукція 1,0

Їстівні гриби та продукти з них 1,0

Морські водорості та продукція з них (крім спіруліни, у сухій масі) 1,0

Спіруліна і продукція з неї (у сухій масі) 2,0

ЄС
3.1.15 Плодові овочі:

інші, крім цукрової кукурудзи36 0,05

КНР Бобові овочі, бульбоплоди 0,2

ЄС 3.1.17 Журавлина, смородина, бузина та плоди суничного дерева37 0,20

КНР Фруктова продукція 1,0

ЄС

3.1.19 Фруктові соки, відновлені концентровані фруктові соки та фруктові нектари:

виключно з ягід та інших дрібних плодів 0,05

із фруктів, крім ягід та інших дрібних плодів 0,03

КНР Концентровані соки 0,5 мг/л

ЄС 3.1.22 Харчові добавки38 3,0

КНР
Приправи і спеції (крім харчової солі та прянощів) 1,0

Сіль харчова 2,0

32  Якщо риба призначена для споживання цілком, максимально допустимий рівень застосовується до цільної риби.

33  Максимально допустимий рівень застосовується до випотрошених тварин.

34  Каша «вісім коштовностей» готується на основі короткозерного, клейкого або чорного клейкого рису і містить численні ком-
поненти у різних пропорціях, у тому числі, наприклад, червоні боби, насіння лотосу, червоні фініки, горіхи (арахіс, волоський, 
кедрові), ямс, дерезу, родзинки, лонган тощо.

35  Максимально допустимий рівень застосовується після миття фруктів і овочів та відокремлення їстівної частини.

36  Максимально допустимий рівень застосовується після миття фруктів і овочів та відокремлення їстівної частини.

37  Максимально допустимий рівень застосовується після миття фруктів і овочів та відокремлення їстівної частини.

38  Максимально допустимий рівень застосовується до харчових добавок у тому стані, в якому вони продаються.
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Харчові продукти 
Максимальні рівні  
(мг/кг сирої маси)

ЄС 3.1.23 Мед 0,10

КНР
Мед 1,0

Пилок квітів 0,5 

3.2  Кадмій 

ЄС
3.2.1 Овочі та фрукти, за винятком корене- й бульбоплодів, листових і сте-
блових овочів, свіжих трав, кочанних салатів, грибів (Fungi) та водоростей39 0,050

КНР Селера і лілейник жовтий 0,2

ЄС
3.2.3 Листові овочі, свіжі пряні трави, крім рослин родини капустяних (Leafy 
brassica), селера, пастернак, вівсяний корінь, хрін та такі гриби, як Agaricus 
bisporus (печериці), Pleurotus ostreatus (гливи) і Lentinula edodes (шиїтаке)40

0,20

КНР Печериці 0,5

ЄС 3.2.4 Гриби, за винятком зазначених у пункті 3.2.341 1,0

КНР
Свіжі їстівні гриби (за винятком печериць і мацутаке (Agaricus blazei) 0,2

Продукти з їстівних грибів (за винятком продуктів з мацутаке) 0,5

ЄС 3.2.8 М’ясо (за винятком субпродуктів) ВРХ, овець, свиней і домашньої птиці 0,050

КНР
М’ясо (за винятком субпродуктів) 0,1

М’ясні продукти (крім продуктів з печінки і нирок) 0,1

ЄС 3.2.9 Конина, за винятком субпродуктів 0,20

КНР
М’ясо (за винятком субпродуктів) 0,1

М’ясні продукти (крім продуктів з печінки та нирок) 0,1

ЄС

3.2.12 Філе (м’язове м’ясо) риби42, за винятком видів, зазначених у пунктах 
3.2.13 (скумбрія (Scomber species), тунець (Thunnus species, Euthynnus species, 
Katsuwonus pelamis), бичок (Sicyopterus lagocephalus), 3.2.14 (макрелетунець 
(Auxis species) і 3.2.15 (анчоус (Engraulis species), меч-риба (Xiphias gladius), 
сардини (Sardina pilchardus)

0,050

КНР

Свіжа і заморожена риба 0,1

Рибні консерви (за винятком консервів з анчоусів, риби-вітрильника) 0,2

Інші рибні продукти (за винятком продуктів з анчоусів, риби-вітрильника) 0,1

ЄС 3.2.14 Філе (м’язове м’ясо)43 макрелетунця (Auxis species) 0,15

КНР Свіжа і заморожена риба 0,1

ЄС
3.2.15 Філе (м’язове м’ясо) таких видів риб44, як анчоус (Engraulis species), меч-
риба (Xiphias gladius), сардини (Sardina pilchardus)

0,25

КНР

Свіжа і заморожена риба 0,1

Рибні консерви з анчоусів і риби-вітрильника 0,3

Інші продукти з анчоусів і риби-вітрильника 0,3

39  Максимально допустимий рівень застосовується після миття фруктів і овочів та відокремлення їстівної частини.

40  Максимально допустимий рівень застосовується після миття фруктів і овочів та відокремлення їстівної частини.

41  Максимально допустимий рівень застосовується після миття фруктів і овочів та відокремлення їстівної частини.

42  Якщо риба призначена для споживання цілком, максимально допустимий рівень застосовується до цільної риби.

43  Якщо риба призначена для споживання цілком, максимально допустимий рівень застосовується до цільної риби.

44  Якщо риба призначена для споживання цілком, максимально допустимий рівень застосовується до цільної риби.
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Харчові продукти 
Максимальні рівні  
(мг/кг сирої маси)

ЄС 3.2.17 Двостулкові молюски45 1,0

КНР
Двостулкові й головоногі молюски, гастроподи (равлики), голкошкірі (усі без 
внутрішніх органів) 

2,0

ЄС 3.2.18 Головоногі (без внутрішніх органів)46 1,0

КНР
Двостулкові й головоногі молюски, гастроподи (равлики), голкошкірі (усі без 
внутрішніх органів) 

2,0

3.4  Олово (неорганічне) 

ЄС 3.4.1 Консервовані харчові продукти, крім напоїв 200

КНР Харчові продукти (крім напоїв, дитячого харчування)47 250

ЄС 3.4.2 Напої в бляшанках, у тому числі фруктові та овочеві соки 100

КНР Напої 150

3.5  Миш’як (неорганічний)48 

Миш’як, 
усього  
(мг/кг)

Неорганічний 
миш’як  
(мг/кг)

ЄС 3.5.1 Непропарений шліфований рис (шліфований або білий рис) 0,20

КНР Зернові (крім необрушеного рису) 0,5 —

Глава 4. 3-монохлоропропан-1,2-діол (3-MCPD)

Харчові продукти 
Максимальні 
рівні (мкг/кг)

Максимальні 
рівні (мг/кг)

ЄС 4.1 Гідролізований рослинний білок49 20

КНР Спеції та прянощі50 1,0

ЄС 4.2 Соєвий соус51 20

КНР Приправи в рідкому стані52 0,4

45  Для морських гребінців (Pecten maximus) максимально допустимий рівень застосовується тільки до м’яза-замикача і гонади.

46  Для морських гребінців (Pecten maximus) максимально допустимий рівень застосовується тільки до м’яза-замикача і гонади.

47  Максимально допустимий рівень застосовується лише до продуктів, упакованих у консервні бляшанки (контейнери), виготовлені 
з лудженого оловом металу.

48  Стандартами ЄС передбачено максимально допустимі рівні лише для неорганічного миш’яку, а у КНР вимірюється також вміст 
миш’яку в цілому.

49  Відповідно до Регламенту № 1881/2006, максимально допустимий рівень наводиться для продукту в рідкому стані, що містить 
40% сухої речовини, максимально допустимий рівень для якої дорівнює 50 мкг/кг. Цей рівень слід регулювати на пропорційній 
основі відповідно до вмісту сухої речовини в продуктах.

50  Максимально допустимий рівень застосовується лише до продуктів з додаванням кислогідролізованих рослинних білків.

51  Відповідно до Регламенту № 1881/2006, максимально допустимий рівень наводиться для продукту в рідкому стані, що містить 
40% сухої речовини, максимально допустимий рівень для якої дорівнює 50 мкг/кг. Цей рівень слід регулювати на пропорційній 
основі відповідно до вмісту сухої речовини в продуктах.

52  Максимально допустимий рівень застосовується лише до продуктів з додаванням кислогідролізованих рослинних білків.
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Глава 6. Поліциклічні ароматичні вуглеводні 

Харчові продукти Максимальні рівні (мкг/кг)

6.1. Бензо(а)пірен, бенз(а)антрацен, бензо(b)флуорантен та хризен Бензо(а)пірен

Сума бензо(а)пірену,  
бенз(а)антрацену,  

бензо(b)флуорантену  
та хризену 

ЄС
6.1.1 Олії і жири (за винятком масла какао та кокосового 
масла), призначені безпосередньо для споживання або 
використання у якості інгредієнта у харчових продуктах

2,0 10,0

КНР Олії та олійні продукти 10

ЄС
6.1.3 Кокосове масло, призначене для безпосереднього 
споживання людиною або використання у якості 
інгредієнта у харчових продуктах

2,0 20,0

КНР Олії та олійні продукти 10

ЄС 6.1.4 Копчене м’ясо і копчені м’ясопродукти 2,0 12,0 

КНР
Копчене, смажене, смажене на відкритому вогні м’ясо 
і м’ясопродукти 

5,0

ЄС

6.1.5 Філе копченої риби і копчені рибопродукти53, за 
винятком продуктів риболовства, зазначених у пунктах 
6.1.6 (копчені шпроти і консервовані копчені шпроти54, 55 
(Sprattus Sprattus); копчена салака довжиною ≤ 14 см 
і консервована копчена салака довжиною ≤ 14 см56, 57 
(Clupea harengus membras); кацуобусі (сушена скумбрія, 
Katsuwonus pelamis); двостулкові молюски (свіжі, 
охолоджені або заморожені)58; термооброблене м’ясо 
і термооброблені м’ясопродукти59, що продаються 
кінцевому споживачеві) і 6.1.7, копчені ракоподібні60

2,0 12,0 

53  Якщо риба призначена для споживання цілком, максимально допустимий рівень застосовується до цільної риби.

54  Якщо риба призначена для споживання цілком, максимально допустимий рівень застосовується до цільної риби. 

55  Для консервованих продуктів дослідження (випробування) має проводитися до усього вмісту консерви.

56  Якщо риба призначена для споживання цілком, максимально допустимий рівень застосовується до цільної риби.

57  Для консервованих продуктів дослідження (випробування) має проводитися до усього вмісту консерви.

58  Для морських гребінців (Pecten maximus) максимально допустимий рівень застосовується тільки до м’яза-замикача та гонади.

59  М’ясо і м’ясопродукти, що зазнали термічної обробки, у результаті якої потенційно утворюються ПАВ, тобто лише засмажені на 
грилі та відкритому вогні (барбекю).

60  Максимально допустимий рівень застосовується до м’яса з  клішень та шийки (черевця). Це визначення виключає голову та 
грудний відділ ракоподібних. Щодо крабів і крабоподібних ракоподібних (Brachyura та Anomura) максимально допустимий рівень 
застосовується тільки до м’яса з клішень.
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Додаток 1

Державний стандарт  
Китайської Народної Республіки

 

GB 2761-2017

Державний стандарт безпечності харчових продуктів 

Допустимі рівні вмісту мікотоксинів у харчових продуктах

Оприлюднено 17.03.2017 Набув чинності 17.09.2017

На заміну GB 2761–2011

Оприлюднено Державним комітетом КНР з питань охорони здоров’я і контролю народжуваності та Дер-
жавним Головним управлінням контролю за харчовими продуктами і фармацевтичними препаратами

1. Сфера застосування

Цей стандарт визначає допустимі значення вмісту в харчових продуктах афлатоксину В
1
,
 
афлатоксину М

1
, 

дезоксиніваленолу, патуліну, охратоксину А і зеараленону.

2. Визначення термінів

2.1. Мікотоксини

Вторинні отруйні метаболіти, що виділяються у процесі життєдіяльності і розмноження грибів.

2.2. Їстівна частина

Частини харчових продуктів (сировини), придатні до вживання в їжу після видалення механічними засобами 
непридатних до вживання в їжу частин (наприклад, перемелювання зернових, очищення фруктів від шкірки, очи-
щення горіхів від шкаралупи, обвалювання м’яса, видалення кісток з риби, очищення молюсків від панцира тощо).

Примітка 1: при видаленні неїстівних частин не можна застосовувати будь-які немеханічні (неавтоматичні) 
засоби (наприклад, у процесі рафінації олії первинного віджиму).

Примітка 2: при виготовленні з однакових харчових продуктів (сировини) різних кінцевих продуктів частка 
їстівної частини готового продукту може відрізнятися залежно від технології. Наприклад, при переробці злаків 
на пластівці або борошно їстівна частина розраховується як 100%. При переробці пшеничного борошна їстів-
на частина розраховується як частка вжитого у продукті борошна.

2.3. Обмеження (допустимі рівні)

Максимальний допустимий рівень вмісту мікотоксинів у  їстівній частині харчових продуктів (сировини)  
та/або готових харчових продуктів.

3. Застосовні принципи

3.1. Незалежно від того, чи встановлено максимально допустимий рівень вмісту мікотоксинів, виробники 
та переробники харчових продуктів повинні вживати належних заходів для забезпечення максимально низь-
кого рівня вмісту мікотоксинів у харчових продуктах.

3.2. Ці стандарти стосуються мікотоксинів, які становлять відносно велику загрозу громадському здоров’ю. 
Харчові продукти, щодо яких застосовано обмеження максимального вмісту мікотоксинів, справляють зна-
чний вплив на споживачів за обсягами споживання.

3.3. Категоризацію харчових продуктів (Додаток А) використано для визначення максимально допусти-
мих рівнів вмісту мікотоксинів виключно для цілей цього Державного стандарту. Якщо обмеження на певний 

Переклад з китайської мови
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мікотоксин стосується якоїсь категорії харчових продуктів, то воно автоматично поширюється на всі продук-
ти у межах цієї категорії, крім окремо обумовлених випадків.

3.4. Граничний вміст мікотоксинів у харчових продуктах обчислюється для їстівної частини, крім окремо 
обумовлених випадків.

4. Установлені показники

(див. порівняльні таблиці)

Додаток А

Категоризація харчових продуктів

1. Фрукти і продукти з них
•  Свіжі фрукти (не перероблені, очищені або нарізані, 

заморожені):
 ягоди і дрібні фрукти;
 інші свіжі фрукти (включаючи цукрову тростину)

• Фруктові продукти:
 фруктові консерви;
 сухофрукти;

 фрукти мариновані, засолені, в олії;
 варення, джем (повидло, пюре);
 цукати;
 продукти з ферментованих фруктів;
 фрукти зварені або засмажені в олії;
 фруктові десерти;
 інші продукти з фруктів

2. Зернові і продукти з них (за винятком випічки)

• Зернові:

 неочищений рис;

 кукурудза;

 пшениця;

 ячмінь;

  інші зернові (у тому числі просо, сорго, жито, 

овес, гречка тощо)

• Продукти, перероблені зі змолотих зернових:

 нешліфований рис;

 шліфований рис;

 пшеничне борошно;

 кукурудзяне борошно (крупа, пластівці);

 пшеничні пластівці;

 інші обрушені зернові

• Продукти із зернових:

  рисові продукти (наприклад, рисове борошно, 
борошно для рисових кульок, інше);

 продукти з пшеничного борошна:
•  вироби із сирого вологого тіста (наприклад, 

лапша, тісто для пельменів, галушок, млинців 
тощо);

• вироби із сирого сухого тіста;
• вироби із дріжджового тіста;
•  кляр (рідке тісто для риби та м’яса птиці), пані-

ровка, борошно для смаження і фритюру;
• глютен;
• інші вироби з пшеничного борошна;

 продукти з кукурудзи;
  вироби з інших зернових (наприклад, борошняні 

вироби з  начинкою, консервована каша «вісім 
коштовностей» тощо)

3. Бобові і продукти з них
• Бобові:
 сухі боби;
 бобовий порошок

• Бобові продукти:
  неферментовані бобові продукти (наприклад, 

бобове молоко, бобовий сир, твердий бобовий 
сир, бобова лапша, приготовані боби, продукти 
із соєвого білка, виготовлені із застосуванням 
методу екструзії, соєве пісне м’ясо);

  ферментовані бобові продукти (фужу — фер-
ментований соєвий сир, натто, соус із чорних 
бобів тощо);

 консервовані бобові

4. Горіхи і насіння

• Сирі і сухі горіхи і насіння:

 горіхи з дерев;

  олійне насіння (за  винятком насіння зернових 

і бобових);

  насіння для напоїв і десертів (какао-боби, кавові 

зерна)

• Продукти з горіхів і насіння:
  приготовлені горіхи і насіння (очищені, неочи-

щені, у плівці);
 консерви з горіхів і насіння;
  пюре/паста з горіхів і насіння (наприклад, арахі-

сова паста тощо);
  інші продукти з горіхів і насіння (наприклад, ма-

риновані кісточки плодів)
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5. Молоко і молочні продукти
• Сире молоко
• Пастеризоване молоко
• Стерилізоване молоко
• Модифіковане молоко
• Ферментоване молоко
• Згущене молоко

• Сухе молоко
•  Суха молочна сироватка й сухий сироватковий се-

рума льбумін (включаючи не знесолену суху сироватку)
• Тверді сири
• Плавлені сири
• Інші молочні продукти (включаючи казеїн)

6. Жири і продукти з них
• Рослинні олії
•  Тваринні жири (наприклад, свинячий, овечий/козя-

чий, рибний жири, вершки молочні, масло, дегідро-
ване масло тощо)

• Продукти з жирів:

  гідрогенізована рослинна олія та продукти на 
її основі (наприклад, маргарин, шортенінг, або 
кондитерський жир, тощо);

 компаундована олія;
 інші продукти з жирів

7. Приправи і спеції
• Харчова сіль
• Глутамат натрію
• Харчовий оцет
• Соєвий соус
• Винно-соєва підлива
• Вино кулінарне
• Спеції:
 спеції та мелені спеції;
 спеції в олії;
  спеції у вигляді пасти (наприклад, гірчиця, васабі 

тощо);

 інші продукти на основі спецій
• Приправи з продуктів водного промислу:
  приправи з рибних продуктів (наприклад, риб-

ний соус);
  приправи з інших водних продуктів (наприклад, 

устричний чи креветковий соус)
•  Суміші приправ (наприклад, тверді приправи для 

супу, курки, курячий порошок, соус із яєчних жовт-
ків, майонез, соки-приправи тощо)

• Інші приправи

8. Напої
• Фасована питна вода:

 мінеральна вода;

 чиста питна вода;

 інша фасована питна вода

•  Фруктові, овочеві соки та напої (наприклад, яблуч-

ний сік, яблучний питний оцет, сік глоду, оцет пит-

ний із глоду тощо):

 фруктові і овочеві соки (соки з м’якоттю);

  концентровані фруктові і  овочеві соки (соки 

з м’якоттю);

  інші напої з фруктових і овочевих соків (м’якоті), 

включаючи ферментовані продукти

• Протеїнові напої:
  напої із вмістом молока (наприклад, фер мен-

товані напої із вмістом молока, змішані напої із 
вмістом молока, кисломолочні напої тощо);

 напої на основі рослинних білків;
 змішані протеїнові напої;
 інші протеїнові напої

• Газовані напої
• Чайні напої
• Кавові напої
• Рослинні напої
• Ароматизовані напої
•  Сухі напої (у  тому числі розчинна кава, смажена 

мелена кава)
• Інші напої

9. Алкогольні напої
•  Ректифіковані алкогольні напої (наприклад, китай-

ська горілка, бренді, віскі, горілка, ром тощо)
• Алкогольні настоянки

•  Ферментовані алкогольні напої (наприклад, вино-
градне вино, жовте вино, пиво тощо)

10. Спеціальні харчові продукти
•  Харчові продукти для немовлят (дітей віком до 6 мі-

сяців) і дітей:
  харчові продукти для немовлят (дітей віком до 

6 місяців);
  харчові продукти для старших немовлят (від 6 до 

12 місяців) і молодших дітей (від 12 до 36 місяців);
  харчові продукти для спеціальних медичних ці-

лей для немовлят (дітей віком до 6 місяців)
•  Продукти прикорму для немовлят (дітей віком до 

6 місяців) і дітей:

 продукти прикорму на основі злаків;
  консервоване дитяче харчування (продукти 

прикорму)
•  Харчові продукти для спеціальних медичних цілей 

(крім харчових продуктів для спеціальних медичних 
цілей для немовлят)

•  Інші спеціальні харчові продукти (наприклад, біоло-
гічно активні харчові добавки, спортивне харчуван-
ня, біологічно активні харчові добавки для вагітних 
та жінок у період лактації тощо)
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Додаток 2

Державний стандарт  
Китайської Народної Республіки

 

GB 2762-2017

Державний стандарт безпечності харчових продуктів 
Допустимі рівні вмісту забруднюючих речовин  

у харчових продуктах

Оприлюднено 17.03.2017 Набув чинності 17.09.2017

На заміну GB 2762–2012

Оприлюднено Державним комітетом КНР з питань охорони здоров’я і контролю народжуваності та Дер-
жавним Головним управлінням контролю за харчовими продуктами і фармацевтичними препаратами

1. Сфера застосування

Цей стандарт визначає допустимі значення вмісту в  харчових продуктах свинцю, кадмію, ртуті, 

миш’яку, олова, нікелю, хрому, нітритів, нітратів, бензопірену, нітрозодиметиламіну, поліхлордифенілу, 

3-моно хлоропропан-1,2-діолу.

2. Визначення термінів

2.1. Забруднюючі речовини

Ненавмисно додані шкідливі хімічні речовини, які виникають у харчових продуктах внаслідок процесів ви-

робництва (включаючи вирощування сільськогосподарських культур, вигодовування тварин, застосування ве-

теринарних препаратів), переробки, пакування, зберігання, транспортування, продажу аж до моменту спо-

живання в їжу, або які опинилися у харчових продуктах у результаті забруднення довкілля. Забруднюючі речо-

вини, стосовно яких діє цей стандарт, не включають залишків засобів захисту рослин (пестицидів/гербіцидів), 

залишків ветеринарних препаратів, біологічних токсинів та радіоактивних речовин.

2.2. Їстівна частина

Частини харчових продуктів, придатні до вживання в їжу після видалення механічними засобами непридат-

них до вживання в їжу частин (наприклад, перемелювання зернових, очищення фруктів від шкірки, очищення 

горіхів від шкаралупи, обвалювання м’яса, видалення кісток з риби, очищення молюсків від панцира тощо).

Примітка 1: при видаленні неїстівних частин не можна застосовувати будь-які немеханічні/неавтоматичні 

засоби (наприклад, у процесі рафінації олії первинного віджиму).

Примітка 2: при виготовленні з однакових харчових продуктів (сировини) різних кінцевих продуктів частка 

їстівної частини готового продукту може відрізнятися залежно від технології. Наприклад, при переробці злаків 

на пластівці або борошно їстівна частина розраховується як 100%. При переробці пшеничного борошна їстів-

на частина розраховується як частка вжитого у продукті борошна.

2.3. Обмеження (допустимі рівні)

Максимальний допустимий рівень вмісту забруднюючих речовин у їстівній частині харчових продуктів (си-
ровини) та/або готових харчових продуктів.

Переклад з китайської мови
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3. Застосовні принципи

3.1. Незалежно від того, чи встановлено максимально допустимий рівень вмісту забруднюючих речовин, 
виробники і переробники харчових продуктів повинні вживати належних заходів для забезпечення максималь-
но низького рівня вмісту забруднюючих речовин у харчових продуктах.

3.2. Ці стандарти стосуються забруднюючих речовин, які становлять відносно велику загрозу громадсько-
му здоров’ю. Харчові продукти, щодо яких застосовано обмеження максимального вмісту забруднюючих ре-
човин, справляють значний вплив на споживачів за обсягами споживання.

3.3. Категоризацію харчових продуктів (Додаток А) використано для визначення максимально допустимих 
рівнів вмісту забруднюючих речовин виключно для цілей цього Державного стандарту. Якщо обмеження на 
певну забруднюючу речовину стосується якоїсь категорії харчових продуктів, то воно автоматично поширю-
ється на всі продукти у межах цієї категорії, крім окремо обумовлених випадків.

3.4. Максимально допустимі рівні вмісту забруднюючих речовин у харчових продуктах обчислюються для 
їстівної частини, крім окремо обумовлених випадків.

3.5. Якщо стосовно продукту діють норми обмеження, то максимально допустимий рівень вмісту забруд-
нюючих речовин у сушених продуктах перераховується з урахуванням допустимих норм для свіжих продуктів 
з поправкою на коефіцієнт дегідрації або коефіцієнт збагачення (згущення). Коефіцієнт дегідрації і коефіцієнт 
збагачення можуть визначатися на підставі аналізу самого продукту, наданої виробником інформації та інших 
одержаних даних (за винятком випадків, на які поширюється дія спеціальних правил).

4. Установлені показники

(див. порівняльні таблиці)

Додаток А

Категоризація харчових продуктів

1. Фрукти і продукти з них
•   Свіжі фрукти (не перероблені, очищені або нарізані, 

заморожені):
  ягоди і дрібні фрукти;
   інші свіжі фрукти (включаючи цукрову тростину)

•  Фруктові продукти:
  фруктові консерви;

  фрукти мариновані, засолені, в олії;
  варення, джем (повидло, пюре);
  цукати;
  продукти з ферментованих фруктів;
  фрукти зварені або засмажені в олії;
  фруктові десерти;
  інші продукти з фруктів

2. Овочі і продукти з них (включаючи бульбоплоди, не включаючи їстівних грибів)

•  Свіжі овочі (не перероблені, оброблені, очищені або 

нарізані, заморожені):

  рослини родини капустяних (Leafy brassica);

  листові овочі (включаючи листя рослин родини 

Leafy brassica);

  бобові овочі;

  корене- та бульбоплоди (наприклад, картопля, 

морква, редька, сирий імбир);

  стеблові овочі (включаючи пророслі соєві 

паростки);

  інші свіжі овочі (включаючи гарбузові, цибулеві, 

водорості, пророслі паростки, бамбукові паро-
стки, жовтий лілейник та інші багаторічні ово-
чеві культури)

•  Продукти з овочів:
  овочеві консерви;
  мариновані/засолені овочі (наприклад, у соєво-

му соусі, у солі, в оцті тощо);
  овочеве пюре/соус;
  продукти з ферментованих овочів;
  овочі, зварені у воді або засмажені в олії;
  інші овочеві продукти

3. Їстівні гриби і продукти з них
•  Свіжі їстівні гриби (не перероблені, оброблені ззов-

ні, очищені або нарізані, заморожені гриби):
  печериці;
  мацутаке;
  інші свіжі їстівні гриби

•  Продукти з їстівних грибів:
  консерви з їстівних грибів;
  мариновані/засолені їстівні гриби (наприклад, 

у соєвому соусі, у солі, в оцті тощо);
  їстівні гриби, зварені у воді або засмажені в олії;
  інші грибні продукти
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4. Зернові і продукти з них (за винятком випічки)
•  Зернові:
  неочищений рис;
  кукурудза;
  пшениця;
  ячмінь;
  інші зернові (у тому числі просо, сорго, жито, 

овес, гречка тощо)

•  Продукти, перероблені зі змолотих зернових:
  нешліфований рис;
  шліфований рис;
  пшеничне борошно;
  кукурудзяне борошно (крупа, пластівці);
  пшеничні пластівці;
  інші обрушені зернові

•  Продукти із зернових:

  рисові продукти (наприклад, рисове борошно, 
борошно для рисових кульок, інше);

  продукти з пшеничного борошна:
•  вироби із сирого вологого тіста (наприклад, 

лапша, тісто для пельменів, галушок, млинців 
тощо);

•  вироби із сирого сухого тіста;
•  вироби із дріжджового тіста;
•  кляр (рідке тісто для риби та м’яса птиці), пані-

ровка, борошно для смаження і фритюру;
•  глютен;
•  інші вироби з пшеничного борошна;

  продукти з кукурудзи;
  вироби з інших зернових (наприклад, борошняні 

вироби з  начинкою, консервована каша «вісім 
коштовностей» тощо)

5. Бобові і продукти з них
•  Бобові:
  сухі боби;
  бобовий порошок

•  Бобові продукти:
  неферментовані бобові продукти (наприклад, 

бобове молоко, бобовий сир, твердий бобовий 
сир, бобова лапша, приготовані боби, продукти 
із соєвого білка, виготовлені із застосуванням 
методу екструзії, соєве пісне м’ясо);

  ферментовані бобові продукти (фужу — фер-
ментований соєвий сир, натто, соус із чорних 
бобів тощо);

  консервовані бобові

6. Водорості та продукти з них
•  Свіжі водорості (не перероблені, оброблені ззовні, 

очищені або нарізані, заморожені):
  спіруліна;
  інші свіжі водорості

•  Продукти з водоростей:
  консерви з водоростей;
  водорості, зварені у воді або засмажені в олії;
  інші продукти з водоростей

7. Горіхи і насіння
•  Сирі і сухі горіхи і насіння:
  горіхи з дерев;
  олійне насіння (за  винятком насіння зернових 

і бобових);
  насіння для напоїв і десертів (какао-боби, кавові 

зерна)

•  Продукти з горіхів і насіння:

  приготовлені горіхи й насіння (очищені, не-
очищені, у плівці);

  консерви з горіхів і насіння;
  пюре/паста з горіхів і насіння (наприклад, арахі-

сова паста тощо);
  інші продукти з горіхів і насіння (наприклад, ма-

риновані кісточки плодів)

8. М’ясо і м’ясні продукти
•  М’ясо (свіже, охолоджене, заморожене):
  м’ясо тварин і птиці;
  субпродукти тварин і птиці (наприклад, печінка, 

нирки, легені, кишки тощо)

•  М’ясні продукти (включаючи виготовлені із 
субпродуктів):
  попередньо приготовані м’ясні продукти:

•  м’ясо з приправами (сире м’ясо з додаванням 
приправ);

•  мариновані м’ясні продукти (наприклад, засо-
лене м’ясо, в’ялене м’ясо, в’ялена качка, китай-
ська шинка, сухі ковбаски із солонини);

  продукти з  термічно обробленого або приго-
тованого м’яса:

•  м’ясні консерви;
•  м’ясо, засолене у соєвому соусі;
•  копчене, засмажене на відкритому вогні м’ясо;
•  м’ясо, засмажене в олії;
•  європейська шинка (копчено-смажена, копче-

на димом, парено-варена);
•  ковбаса з м’ясною начинкою;
•  продукти з ферментованого м’яса;
•  інші продукти з  термічно обробленого або 

приготованого м’яса
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9. Тваринні продукти водного промислу і вироби з них
•  Свіжі, заморожені тваринні продукти водного 

про мислу:

  риба:

•  нехижі риби;

•  хижі риби (наприклад, акула, тунець);

  ракоподібні;

  м’якотілі (безхребетні) / молюски:

•  головоногі;

•  двостулкові;

•  голкошкірі;

•  гастроподи;

•  інші свіжі, заморожені тваринні продукти вод-
ного промислу

•  Харчові продукти з  тваринних продуктів водного 
промислу:
  консерви;
  рибні паштети (наприклад, рибні фрикадельки);
  мариновані водні продукти;
  продукти з рибної ікри;
  копчені, смажені водні продукти;
  ферментовані водні продукти;
  інші продукти з  тваринних продуктів водного 

промислу.

10. Молоко і молочні продукти
•  Сире молоко
•  Пастеризоване молоко
•  Стерилізоване молоко
•  Модифіковане молоко
•  Ферментоване молоко
•  Згущене молоко

•  Сухе молоко
•  Суха молочна сироватка й сухий сироватковий се-

румальбумін (включаючи не знесолену суху сироватку)
•  Тверді сири
•  Плавлені сири
•  Інші молочні продукти (включаючи казеїн)

11. Яйця і яєчні продукти
•  Свіжі яйця

•  Яєчні продукти:
  мариновані яйця;

  яйця, консервовані у вині;
  яйця, консервовані у вапні;
  засолені яйця;
  інші яєчні продукти

12. Жири і продукти з них
•  Рослинні олії

•  Тваринні жири (наприклад, свинячий, овечий/козя-
чий, рибний жири, вершки молочні, масло, дегідро-
ване масло тощо)

•  Продукти з жирів:

  гідрогенізована рослинна олія та продукти на 
її основі (наприклад, маргарин, шортенінг, або 
кондитерський жир, тощо);

  компаундована олія;
  інші продукти з жирів

13. Приправи і спеції
•  Харчова сіль

•  Глутамат натрію

•  Харчовий оцет

•  Соєвий соус

•  Винно-соєва підлива

•  Вино кулінарне

•  Спеції та приправи:
  спеції і мелені спеції;
  спеції в олії;
  приправи у  вигляді пасти (наприклад, гірчиця, 

васабі тощо);

  інші продукти на основі спецій

•  Приправи з продуктів водного промислу:
  приправи з рибних продуктів (наприклад, риб-

ний соус);
  приправи з інших водних продуктів (наприклад, 

устричний чи креветковий соус)

•  Суміші приправ (наприклад, тверді приправи для 
супу, курки, курячий порошок, соус із яєчних жовт-
ків, майонез, соки-приправи тощо)

•  Інші приправи

14. Напої
•  Фасована питна вода:
  мінеральна вода;
  чиста питна вода;
  інша фасована питна вода

•  Фруктові, овочеві соки та напої (наприклад, яблуч-
ний сік, яблучний питний оцет, сік глоду, оцет пит-
ний з глоду тощо):
  фруктові й овочеві соки (соки з м’якоттю);

  концентровані фруктові й овочеві соки (соки 
з м’якоттю);

  інші напої з фруктових і овочевих соків (м’якоті), 
включаючи ферментовані продукти

•  Протеїнові напої:
  напої з  вмістом молока (наприклад, фермен-

товані напої з  вмістом молока, змішані напої 
з вмістом молока, кисломолочні напої тощо);
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  напої на основі рослинних білків;
  змішані протеїнові напої;
  інші протеїнові напої

•  Газовані напої

•  Чайні напої

•  Кавові напої

•  Рослинні напої

•  Ароматизовані напої

•  Сухі напої (у  тому числі розчинна кава, смажена 
мелена кава)

•  Інші напої

15. Алкогольні напої
•  Ректифіковані алкогольні напої (наприклад, китай-

ська горілка, бренді, віскі, горілка, ром тощо)

•  Алкогольні настоянки

•  Ферментовані алкогольні напої (наприклад, вино-
градне вино, жовте вино, пиво тощо)

16. Харчовий і крохмальний цукор
•  Харчовий цукор:
  білий цукор і продукти з нього (наприклад, білий 

цукор-пісок, білий цукор-порошок, кристаліч-
ний цукор (льодяниковий), рафінад);

  інші цукри й патока (наприклад, червоний цукор, 
червоний цукор-пісок, пластинки-льодяники, 
необроблений цукор, частково інвертований 
цукор, кленовий цукор)

•  Лактоза

•  Крохмальний цукор (наприклад, фруктоза, декстро-
за, мальтоза, частково інвертований цукор)

17. Крохмаль і продукти з нього (включаючи крохмаль, видобутий із зернових, бобових, коренеклубнів)
•  Харчовий крохмаль

•  Продукти з крохмалю:
  крохмальна вермішель і лапша;

  арроурут з коренів лотосу;
  інші продукти з  крохмалю (наприклад, кревет-

кові чіпси)

18. Випічка
•  Хліб
•  Тістечка (включаючи «місячні пряники»)

•  Печиво (наприклад, печиво з начинкою, вафлі, яєчні 
трубочки)

19. Продукти з какао, шоколад і шоколадні продукти та цукерки
•  Продукти з  какао, шоколад і  шоколадні продукти 

(включаючи шоколад на какао-жирах і  продукти 
з нього)

•  Цукерки (включаючи желатинові)

20. Заморожені напої
•  Морозиво

•  Солодкий лід

•  Харчовий лід

•  Інші заморожені напої

21. Спеціальні харчові продукти
•  Харчові продукти для немовлят (дітей віком до 6 мі-

сяців) і дітей:
  харчові продукти для немовлят (дітей віком до 

6 місяців);
  харчові продукти для старших немовлят (від 

6 до 12 місяців) і  молодших дітей (від 12 до 
36 місяців);

  харчові продукти для спеціальних медичних ці-
лей для немовлят (дітей віком до 6 місяців);

•  Продукти прикорму для немовлят (дітей віком до 
6 місяців) і дітей:

  продукти прикорму на основі злаків для немов-
лят (дітей віком до 6 місяців) і дітей;

  консервовані продукти прикорму

•  Харчові продукти для спеціальних медичних цілей 
(крім харчових продуктів для спеціальних медичних 
цілей для немовлят (дітей віком до 6 місяців)

•  Інші спеціальні харчові продукти (наприклад, біоло-
гічно активні харчові добавки, спортивне харчуван-
ня, біологічно активні харчові добавки для вагітних 
і жінок у період лактації тощо)

22. Інші харчові продукти
•  Мармелад

•  Харчові продукти, приготовані із застосуванням 
технології екструзії, поп-корн

•  Продукти бджолярства (наприклад, мед, перга)

•  Чайний лист

•  Сухі суцвіття хризантеми

•  Чай кудін
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