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1 Předmět normy
Tato norma popisuje metody odběru vzorků a metody stanovení obsahu benzo(a)pyrenu v některých
potravinách, které se používají v rámci úřední kontroly potravin. Celkové množství vzorků odebraných
metodou dále popsanou bude považováno za množství reprezentativní vzhledem k vzorkované šarži.
Porovnání s nejvyššími přípustnými množstvími (maximálními limity) pro benzo(a)pyren, která jsou
uvedena v platných předpisech1), bude provedeno na základě obsahu benzo(a)pyrenu stanoveného v
laboratorních vzorcích odebraných a připravených v souladu s touto normou.
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