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Avaldati Chesar 2.0 – palume kasutada!
Et ühtlustada ja täiendada teavet kemikaalide ohutu kasutamise kohta,
avaldas ECHA oma kemikaaliohutuse hindamise ja aruandluse vahendi
Chesar uue põlvkonna.
Helsingi, 20. juuni 2012 – Nüüd on kättesaadav Chesar 2.0, mille saab alla laadida Chesari
uuendatud veebilehelt. ECHA investeeris selle ümberkujundusse eesmärgiga parandada
Chesari IT-tehnoloogia stabiilsust ja muuta see tugevamaks aluseks edasisele arengule, mis on
osa Chesari pikaajalisest strateegiast. Muude parenduste hulgas on ümberkujundatud
kasutajaliides, suurem läbipaistvus kokkupuute vajaliku hindamise ulatuse määramisel, riski
lihtsustatud iseloomustus ning Euroopa Kemikaalide Ökotoksikoloogia ja Toksikoloogia
Keskuses (ECETOCis) välja töötatud suunatud riskihindamise värskendatud versioon. Samuti
on laiendatud võimalusi importida ja eksportida lõplikke kemikaaliohutuse hindamisi või
hindamiste põhiosi.
Chesari abil saavad tööstusorganisatsioonid avalikustada üldisi kokkupuute hindamisi
kasutustingimuste jaoks oma sektoris. Seejärel saavad üksikud registreerijad kõnealust teavet
importida ja kasutada seda oma konkreetse aine hindamise lähtekohana. Chesari kasutamine
aitab parandada kemikaaliohutuse hindamise tõhusust ja ühtlustamist. Seega soovitab ECHA
tungivalt (võimalikel) registreerijatel kasutada süstemaatiliselt Chesarit kemikaaliohutuse
aruannete ja kokkupuutestsenaariumide koostamisel.
Praegune versioon Chesar 2.0 sisaldab funktsioone kemikaaliohutuse hindamiseks IUCLID 5.4
andmestiku põhjal ning kemikaaliohutuse aruande 9. ja 10. peatüki koostamiseks ühe
erandiga: praegune versioon ei sisalda veel vahendit kokkupuute hindamiseks
tarbijakasutuses, kuid see lisatakse versioonile 2.1.

Järgmised versioonid 2012. aastal

Et oleks võimalik koostada täielik kemikaaliohutuse aruanne, ühendades IUCLID 5.4 ja
Chesar 2.0 teabe, on praegu värskendamisel olemasolev kemikaaliohutuse aruande
koostamise vahend (IUCLIDi pistikprogramm). Vahend valmib suve lõpuks.
Chesari lisafunktsioonid on kavas kättesaadavaks teha enne 2012. aasta lõppu. Nende hulgas
on ECETOCis välja töötatud tarbijatele mõeldud kokkupuute hindamise vahend ning
funktsioon, mille abil saab koostada esitatavaid kokkupuutestsenaariume. Samuti on kavas
võimaldada kokkupuutestsenaariumide esitamiseks importida ja kasutada Euroopa
Keemiatööstuse Nõukogu standardsete ohulausete kataloogi.

Chesari uuendatud veebileht

Vaadati läbi ka Chesari veebileht. Rakenduse, juhendite ja versiooniteabe allalaadimiseks tuleb
luua kasutajakonto. See kehtib ka Chesari praeguste kasutajate kohta.

Andke meile tagasisidet

Amet kutsub kasutajaid üles saatma tagasisidet Chesari tarkvara kohta. Tagasisidet võetakse
arvesse Chesari järgmiste versioonide väljatöötamisel. Tagasisidet saab anda ECHA
kasutajatoe veebivormi kaudu.

Mis on Chesar?

Chesar on ECHA kemikaaliohutuse hindamise ja aruandluse vahend, mis aitab registreerijatel
hinnata kemikaaliohutust struktureeritud, ühtlustatud ja tõhusal viisil. See hõlmab ainete
ohuandmete importimist otse IUCLIDist, aine kasutusalade kirjeldamist, iga kasutusala puhul
kokkupuutehinnangu koostamist, vajaduse korral riskijuhtimismeetmete tuvastamist ja
valmisolekut riskiohjeks. Selle põhjal loob Chesar kemikaaliohutuse aruande ja
kokkupuutestsenaariumid nii elektroonilist andmevahetust võimaldavas vormingus kui ka
tekstidokumendina. Chesar avaldati esimest korda 2010. aasta mais.

Lisateave


Chesari veebileht
http://chesar.echa.europa.eu/et/



ECHA kasutajatoe tagasisidevorm
http://apps.echa.europa.eu/forms/cms_helpdesk_form.aspx



Juhtregistreerijate veebiseminar „Kemikaaliohutuse hindamine (CSA 1)” 26. aprillil 2012
http://echa.europa.eu/et/support/training-material/webinars



Veebiseminar koos Chesar 2.0 (CSA 2) teise versiooni tutvustamisega reaalajas
21. mail 2012
http://echa.europa.eu/et/support/training-material/webinars
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