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Η έκδοση 2.0 του εργαλείου Chesar
κυκλοφόρησε και συνιστάται θερμά η χρήση
της
Ο ECHA εγκαινιάζει τη νέα γενιά του εργαλείου αξιολόγησης και υποβολής
εκθέσεων χημικής ασφάλειας για την περαιτέρω εναρμόνιση και βελτίωση
των πληροφοριών σχετικά με την ασφαλή χρήση των χημικών ουσιών.
Ελσίνκι, 20 Ιουνίου 2012 – Η έκδοση 2.0 του Chesar είναι πλέον διαθέσιμη για μεταφόρτωση
από τον ανανεωμένο δικτυακό τόπο του Chesar. Ο ECHA επένδυσε στον ανασχεδιασμό της
τεχνολογίας ΤΠ του Chesar με στόχο να ενισχύσει την σταθερότητά του και να το καταστήσει
μια βελτιωμένη πλατφόρμα η οποία θα επιδέχεται περαιτέρω ανάπτυξη στο πλαίσιο της
μακροπρόθεσμης στρατηγικής του για το εργαλείο αυτό. Στις βελτιώσεις περιλαμβάνονται,
μεταξύ άλλων, η ανασχεδιασμένη διεπαφή χρηστών, η αυξημένη διαφάνεια όσον αφορά τον
καθορισμό του πεδίου της απαιτούμενης αξιολόγησης της έκθεσης, η απλοποιημένη λειτουργία
χαρακτηρισμού κινδύνου και η επικαιροποιημένη έκδοση του μοντέλου στοχευμένης
αξιολόγησης κινδύνου (TRA) που αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικοτοξικολογίας και
Τοξικολογίας Χημικών Ουσιών (ECETOC). Επίσης, διευρύνθηκε η δυνατότητα εισαγωγής και
εξαγωγής αξιολογήσεων χημικής ασφάλειας (CSA), είτε στην πλήρη τους μορφή είτε σε μορφή
δομικών τμημάτων αυτών.
Με τη βοήθεια του Chesar οι οργανώσεις του κλάδου έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν γενικές
αξιολογήσεις έκθεσης για τις συνθήκες χρήσης των ουσιών στον κλάδο τους. Συνεπώς, οι
μεμονωμένοι καταχωρίζοντες μπορούν να εισάγουν και να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες
αυτές ως σημείο εκκίνησης για την αξιολόγηση της δικής τους ουσίας. Το Chesar παρέχει τη
δυνατότητα εκπόνησης αξιολογήσεων χημικής ασφάλειας με εναρμονισμένο και αποτελεσματικό
τρόπο. Ως εκ τούτου, ο ECHA συνιστά θερμά στους (δυνητικούς) καταχωρίζοντες να
χρησιμοποιούν συστηματικά το Chesar για τη σύνταξη εκθέσεων χημικής ασφάλειας και την
εκπόνηση σεναρίων έκθεσης.
Η σημερινή έκδοση 2.0 του εργαλείου Chesar περιλαμβάνει τη λειτουργία διενέργειας
αξιολογήσεων χημικής ασφάλειας βάσει δεδομένων από την εφαρμογή IUCLID 5.4, καθώς και
τη λειτουργία σύνταξης των κεφαλαίων 9 και 10 της έκθεσης χημικής ασφάλειας (CSR). Η
συγκεκριμένη έκδοση δεν παρέχει τη δυνατότητα εκτιμήσεων σχετικά με την έκθεση σε ουσία
κατά τη χρήση της από τους καταναλωτές, αλλά πρόκειται να περιληφθεί στην έκδοση 2.1.

Περισσότερες εκδόσεις κατά το 2012

Επί του παρόντος, το υφιστάμενο εργαλείο δημιουργίας εκθέσεων χημικής ασφάλειας
(πρόσθετο εργαλείο της εφαρμογής IUCLID) βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης, προκειμένου
να είναι εφικτή η παραγωγή πλήρους έκθεσης χημικής ασφάλειας μέσω συνδυασμού

πληροφοριών από την έκδοση 5.4 του IUCLID και την έκδοση 2.0 του Chesar. Το εργαλείο
δημιουργίας εκθέσεων χημικής ασφάλειας αναμένεται να κυκλοφορήσει περί τα τέλη του
καλοκαιριού.
Πριν από το τέλος του 2012 πρόκειται να καταστούν διαθέσιμες και άλλες λειτουργίες του
Chesar, όπως το εργαλείο που ανέπτυξε το ECETOC (TRA) για την εκτίμηση της έκθεσης των
καταναλωτών σε ουσία και η κατάρτιση σεναρίων έκθεσης προς κοινοποίηση. Η έκδοση αυτή
αναμένεται επίσης να συνδράμει στην εισαγωγή και χρήση της βιβλιοθήκης τυποποιημένων
φράσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χημικών Βιομηχανιών για την κοινοποίηση σεναρίων
έκθεσης.

Ανανεωμένος δικτυακός τόπος Chesar

Ο δικτυακός τόπος του Chesar ανανεώθηκε επίσης. Για τη μεταφόρτωση της αίτησης, των
εγχειριδίων και της ανακοίνωσης σχετικά με τη νέα έκδοση απαιτείται η δημιουργία
λογαριασμού χρήστη. Αυτό ισχύει και για τους υφιστάμενους χρήστες του Chesar.

Στείλτε μας τις παρατηρήσεις σας

Ο Οργανισμός καλεί τους χρήστες να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το λογισμικό
Chesar. Οι παρατηρήσεις θα ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη των μεταγενέστερων
εκδόσεων του Chesar. Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας μέσω του ηλεκτρονικού
εντύπου που διατίθεται στη σελίδα του γραφείου υποστήριξης του ECHA.

Τι είναι το Chesar;

Το Chesar είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων χημικής ασφάλειας του
ECHA, το οποίο παρέχει στους καταχωρίζοντες τη δυνατότητα να εκπονούν αξιολογήσεις
ασφάλειας με δομημένο, εναρμονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο. Για τον σκοπό αυτό, το
εργαλείο περιλαμβάνει λειτουργίες εισαγωγής δεδομένων σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει
μια ουσία απευθείας από τη βάση IUCLID, περιγραφής των διάφορων χρήσεων των ουσιών,
εκπόνησης αξιολογήσεων έκθεσης για κάθε χρήση, προσδιορισμού μέτρων διαχείρισης
κινδύνου, εφόσον χρειάζονται. και απόδειξης ελέγχου των κινδύνων. Βάσει των παραπάνω
λειτουργιών, το Chesar δημιουργεί την έκθεση χημικής ασφάλειας και τα σενάρια έκθεσης προς
κοινοποίηση σε μορφότυπο ηλεκτρονικής ανταλλαγής και σε μορφή εγγράφου κειμένου. Το
εργαλείο Chesar κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Μάιο του 2010.

Περισσότερες πληροφορίες


Δικτυακός τόπος Chesar
http://chesar.echa.europa.eu/el/



Σελίδα του γραφείου υποστήριξης του ECHA για παρατηρήσεις
http://apps.echa.europa.eu/forms/cms_helpdesk_form.aspx



Διαδικτυακό σεμινάριο για κύριους καταχωρίζοντες με αντικείμενο την αξιολόγηση
χημικής ασφάλειας (CSA 1), στις 26 Απριλίου 2012
http://echa.europa.eu/el/support/training-material/webinars



Διαδικτυακό σεμινάριο με επίδειξη της έκδοσης beta του εργαλείου Chesar 2.0 (CSA 2)
σε πραγματικό χρόνο, στις 21 Μαΐου 2012
http://echa.europa.eu/el/support/training-material/webinars
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