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Evropská předmluva
Tento dokument (CEN/TS 17174:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 327 Krmiva – Metody
odběru vzorků a analýzy, jejíž sekretariát zabezpečuje NEN.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdruže-ním volného obchodu.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



Úvod
Pracovní skupina CEN/TC 327 Krmiva – metody odběru vzorkování a analýz WG 4 Prvky a jejich
chemické sloučeniny vybírá a zpracovává metody analýz prvků a jejich chemických druhů
v krmivech.

Existuje mnoho analytických metod pro stanovení prvků v krmivech, které byly validovány
a zveřejněny. Často je vyžadována volba mezi několika zavedenými metodami použitelnými pro
stejnou měřenou veličinu (kombinace analytu/matrice).

Pracovní skupina byla pověřena Evropskou komisí [1], aby stanovila specifická kritéria pro
pracovníky laboratoří při výběru mezi několika analytickými metodami. Pracovníci laboratoří by měli
zpravidla upřednostňovat analytické metody, které jsou v souladu s ustanoveními v kapitolách 1 a
2 přílohy III nařízení (EU) 2017/625 [2], směrnice 2002/32/ES [3] s nařízením Komise (ES) č.
152/2009 [4] nebo s obecnými zásadami pro analytické metody Komise Codex Alimentarius (CAC),
jak jsou definovány v procesní příručce CAC [5] a dále v „přístupu založeném na kritériích“
k analytickým metodám vypracovaným Výborem pro metody analýzy a vzorkování (CCMAS) [6].

Výkonnostní kritéria obsažená v této normě vycházejí ze zveřejněných pokynů (jako jsou směrnice
AOAC [7]; harmonizovaný protokol IUPAC [8] a dokument SANCO [9]) nebo hodnot získaných
z úředních zpráv evropských společných studií (např. EN 15510 [10] nebo EN 15621 [11]). Pokud
takovéto výkonnostní charakteristiky nejsou k dispozici, kritéria byla stanovena na základě
zkušeností a názoru CEN/TC 327/WG 4.

Kritéria uvedená v této normě byla rovněž použita jako návod v pracovní skupině pro výběr
specifických metod analýzy stopových prvků, které mají být dále normalizovány, pro vyhodnocování
probíhajících společných kruhových testů a pro přezkoumání dříve zveřejněných norem analytických
metod.

POZNÁMKA Všechna kritéria uvedená v této normě se týkají koncentrací (hmotnostních podílů)
větších nebo rovných 0,1 mg/kg, která se vztahují k nejnižší hladině (ML) stanovené pro rtuť
v krmivech.



1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje výkonnostní kritéria pro výběr metody pro stanovení prvků a jejich
chemických druhů v krmivech při validaci v jedné laboratoři nebo pro validaci kruhovými testy. Jsou
zahrnuty termíny a definice k příslušným parametrům. Jsou poskytnuty výkonnostní požadavky
a charakteristiky. Tento dokument může sloužit jako vodítko pro

–    posouzení kvality validace nových evropských normalizovaných metod;

–    přezkum kvality předchozích společných kruhových testů;

–    potvrzení rozšíření předmětu již zveřejněné evropské normy aplikované na jiné koncentrace
analytu nebo matrice nebo

–    vyhodnocení vhodnosti metod validovaných pro použití v rámci jedné laboratoře.

Výkonnostní kritéria se mohou použít na metody určené pro stanovení těžkých kovů, stopových
prvků, hlavních prvků a minerálů.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


