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Chesar 2.0 julkaistu – käyttö erittäin
suositeltavaa
Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) julkaisee uuden version
kemikaaliturvallisuusarviointi- ja raportointityökalustaan kemikaalien
turvallista käyttöä koskevien tietojen yhtenäistämisen ja parantamisen
edistämiseksi.
Helsinki, 20. kesäkuuta 2012 – Chesar-työkalun versio 2.0 on nyt saatavana, ja sen voi
ladata uudistetulta Chesar-verkkosivustolta. Kemikaalivirasto on keskittynyt etenkin Chesarin
tietoteknisten ominaisuuksien muokkaamiseen parantaakseen työkalun vakautta ja tehdäkseen
siitä sopivamman alustan tulevia parannuksia varten Chesaria koskevan pitkän aikavälin
strategian mukaisesti. Muita parannuksia ovat uudistettu käyttöliittymä, suurempi avoimuus
vaaditun altistusarvioinnin laajuuden määrittämisessä, yksinkertaistettu riskinluonnehdinta
sekä päivitetty versio kohdennetusta riskienarvioinnista (TRA), jonka on kehittänyt ECETOC.
Lisäksi sovellukseen on lisätty mahdollisuuksia tuoda siihen kokonaisia
kemikaaliturvallisuusarviointeja tai niiden osia tai siirtää niitä toiseen sovellukseen.
Chesarin avulla alan organisaatiot voivat toimittaa yleisiä altistumisarviointeja saataville
toimialaansa koskevia käyttöolosuhteita varten. Yksittäiset rekisteröijät voivat hakea nämä
tiedot sovelluksesta ja käyttää niitä oman ainekohtaisen arviointinsa lähtökohtana. Chesarin
käyttö tehostaa ja yhtenäistää myös kemikaaliturvallisuusarviointien toteuttamista. Sen vuoksi
kemikaalivirasto kehottaa painokkaasti, että (mahdolliset) rekisteröijät käyttävät Chesaria
järjestelmällisesti kemikaaliturvallisuusraporttien ja altistumisskenaarioiden laatimisessa.
Nyt julkaistu Chesar 2.0 -versio sisältää toiminnot IUCLID 5.4 -ainetiedostoon perustuvien
kemikaaliturvallisuusarviointien laatimiseen ja kemikaaliturvallisuusraportin lukujen 9 ja 10
tuottamiseen yhtä poikkeusta lukuun ottamatta.Tämä versio ei vielä sisällä toimintoa
kuluttajakäyttöön liittyvien altistusten arviointiin, mutta se lisätään versioon 2.1.

Muut julkaisut vuonna 2012

Jotta täydellinen kemikaaliturvallisuusraportti olisi mahdollista laatia yhdistämällä IUCLID
5.4:n ja Chesar 2.0:n tietoja, nykyistä kemikaaliturvallisuusraporttien laatimiseen
tarkoitettua työkalua (IUCLIDin lisäosa) päivitetään parhaillaan. Uusi versio
kemikaaliturvallisuusraporttien laadintatyökalusta on suunniteltu julkaistavan loppukesällä.
Muita Chesarin toimintoja on määrä tulla saataville ennen vuoden 2012 loppua. Näitä
toimintoja ovat esimerkiksi ECETOCin kehittämä arviointityökalu kuluttajakäyttöön liittyvän
altistuksen arviointiin (TRA) sekä työkalu altistumisskenaarioiden laatimiseen
tiedotustarkoituksia varten. Lisäksi CEFICin (European Chemical Industry Council)
vakiolausekekirjaston tuomisen ja käytön mahdollistaminen altistumisskenaarioita koskevassa
tiedottamisessa on suunnitteilla.

Uudistettu Chesar-verkkosivusto

Myös Chesar-verkkosivusto on uudistettu. Sovelluksen, oppaiden ja uuden version lataamiseksi
on luotava käyttäjätili. Tämä koskee myös Chesarin nykyisiä käyttäjiä.

Anna palautetta!

Virasto pyytää käyttäjiä lähettämään palautetta Chesar-sovelluksesta. Palaute otetaan
huomioon Chesarin tulevien versioiden kehittämisessä. Palautetta voi antaa kemikaaliviraston
neuvontapalvelun verkkolomakkeella.

Mikä Chesar on?

Chesar on Euroopan kemikaaliviraston kemikaalien turvallisuuden arviointi- ja
raportointityökalu, jonka avulla rekisteröijät voivat laatia kemikaaliturvallisuusarviointinsa
jäsentyneesti, yhdenmukaisesti ja tehokkaasti. Se mahdollistaa ainetta koskevien tietojen
tuomisen suoraan IUCLID-sovelluksesta, aineen erilaisten käyttöjen kuvaamisen, altistumisen
estimoinnin kunkin käytön osalta, riskinhallintatoimien määrittämisen tarvittaessa sekä
vaarojen valvonnan osoittamisen. Näiden tietojen perusteella Chesar luo
kemikaaliturvallisuusraportin sekä altistumisskenaariot tiedottamista varten sekä sähköisessä
muodossa että tekstiasiakirjoina. Chesarin ensimmäinen versio julkaistiin toukokuussa 2010.

Lisätietoja


Chesar-verkkosivusto
http://chesar.echa.europa.eu/



Kemikaaliviraston neuvontapalvelun palautesivu
http://apps.echa.europa.eu/forms/cms_helpdesk_form.aspx



Päärekisteröijille tarkoitettu verkkoseminaari kemikaaliturvallisuusarvioinnista (CSA 1),
26. huhtikuuta 2012
http://echa.europa.eu/support/training-material/webinars
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http://echa.europa.eu/support/training-material/webinars
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