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REF-11 om sikkerhedsdatablade
- kontrol af overensstemmelse med kravene i det nye Bilag II til REACH

• Regelgrundlaget
‒ Ny regler om SDS: Forordning (EU) 2020/878 af 18. juni 2020 –
træder i kraft 1. januar 2021
‒ Der kan fortsat udstedes sikkerhedsdatablade indtil den 31.
december 2022, som ikke er i overensstemmelse med bilaget
‒ Væsentligste ændringer i sektion 1, 2, 3, 9, 11, 12, 14 og 1
15
5

• Hvad er baggrunden for projektet?
‒ Manglende og uens overholdelse af regler og dårlig kvalitet
et aff
mange SDS’er
‒ Anbefaling ifm REF-5 at se på kvaliteten af SDS-informationen
(REF-5 omhandlede kommunikation af sikker håndtering i
leverandørkæden med fokus på udvidede sikkerhedsdatablade og
eksponeringsscenarier for stoffer - men så ikke på kvaliteten af
informationen)
‒ Forventning om, at inspektioner skaber fokus på de nye krav
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Formål og forventet resultat af REF-5
- detaljeringen er i proces
• Formål:
‒ At undersøge om SDS’er er opdateret i overensstemmelse med kravene,
bl.a. vedr.:
- krav til information om nanoformer, UFI, leverandørinformation,
hormonforstyrrende
egenskaber, koncentrationsgrænser, M-faktorer, fysiske og kemiske
egenskaber
transportoplysninger, betingelser knyttet til godkendelser
‒ At undersøge om SDS’er leveres i overensstemmelse med kravene i artikel
el
31 i REACH
‒ At håndhæve kravene ud fra en harmoniseret tilgang
• Forventet resultat:
‒ Fokus på de ny krav
‒ Bidrag til forbedring af kvaliteten af SDS’er
‒ Bidrag til harmoniseret tilgang til inspektioner og håndhævelse
‒ Udveksling af erfaringer og best practice mellem
håndhævelsesmyndigheder
‒ Vurdering af omfanget af manglende overholdelse
‒ Identifikation af problemer og fremtidige indsatområder
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Hvad omfatter REF-11?
• Forberedelsesfasen (1. januar 2022 – 31. december
2022)
‒ Udarbejdelse af projektmanual
‒ Udarbejdelse af spørgeskema til inspektioner
‒ Træning af nationale koordinatorer (ToT)
‒ Træning af tilsynsførende
• Den operationelle fase (1. januar 2023 – 31. december
2023)
‒ De nationale myndigheder fastlægger hvilke
produkttyper, virksomheder, inspektionsmetoder, mv.,
der skalindgå
‒ Gennemførelse af inspektioner i medlemslandene
• Afrapporteringsfasen (1. januar 2024 – 31. december
2024)
‒ Indsamling af nationale data/spørgeskemaer
‒ Kvalitetstjek af data
‒ Analyse af data og udarbejdelse af rapport
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