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Megjelent a Chesar 2.0 és erősen ajánlott
Az ECHA elindítja kémiai biztonsági értékelő és jelentéstételi eszközének új
generációját a vegyi anyagok biztonságos felhasználásával kapcsolatos
információk további harmonizálása és továbbfejlesztése céljából.
Helsinki, 2012. június 20. – Megjelent a Chesar 2.0 verziója és letölthető a Chesar
átalakított webhelyéről. Az ECHA azért fektetett be a Chesar IT-technológiájának
átalakításába, hogy fokozza annak stabilitását és hogy jobb platformmá tegye azt a további
fejlesztésekhez, a Chesarral kapcsolatos hosszú távú stratégia részeként. A további
fejlesztések között érdemes megemlíteni a következőket: átalakított felhasználói felület,
nagyobb átláthatóság az expozíciós értékelés hatályának meghatározásakor, egyszerűsített
kockázatjellemzés és az ECETOC által kifejlesztett célirányos kockázatértékelési rendszer
(TRA) aktualizált verziója. A teljes kémiai biztonsági értékelések (CSA-k) vagy CSAépítőelemek importálásának és exportálásának lehetőségeit is kiterjesztették.
A Chesar használatával az ipari szervezetek elérhetővé tehetik az ágazatukra jellemző
felhasználási feltételek generikus expozíciós értékeléseit. Az egyes regisztrálók ezután
importálhatják és felhasználhatják ezeket az információkat saját anyagaik speciális
értékelésének kiindulási pontjaként. A Chesar használata hozzájárul a CSA-k végrehajtásának
hatékonyságához és összehangolásához. Ezért az ECHA erősen javasolja a (potenciális)
regisztrálóknak a Chesar szisztematikus használatát a kémiai biztonsági jelentések és az
expozíciós forgatókönyvek elkészítése során.
A Chesar 2.0 mai verziója tartalmazza a következő feladatokhoz szükséges funkciókat: a
kémiai biztonsági értékelések (CSA-k) végrehajtása az IUCLID 5.4 adatkészlet alapján,
valamint a kémiai biztonsági jelentés (CSR) 9. és 10. fejezeteinek összeállítása, egy kivétellel:
a fogyasztói felhasználásokhoz szükséges expozíciós becslések még nem szerepelnek a
mostani verzióban, ezeket a 2.1 verzió fogja tartalmazni.

További verziók 2012-ben

A jelenlegi CSR-generátor (IUCLID plug-in) jelenleg frissítés alatt áll annak érdekében, hogy
lehetővé tegye teljes CSR létrehozását az IUCLID 5.4-ből és a Chesar 2.0-ból származó
információk kombinálásával. A CSR-generátor megjelenése a nyár végére várható.
A Chesar további funkciói a tervek szerint 2012 vége előtt elérhetővé válnak. Ez a verzió
tartalmazni fogja az ECETOC (TRA) által a fogyasztók számára kifejlesztett expozíciós becslési
eszközt és az expozíciós forgatókönyvek kommunikációs célból történő összeállításának
lehetőségét. A tervek szerint lehetővé teszik továbbá az Európai Vegyipari Tanács által
egységesen előírt mondatok könyvtárának importálását és felhasználását az expozíciós
forgatókönyvek kommunikációjához.

Az átdolgozott Chesar weboldal

A Chesar weboldalát is átdolgozták. Az alkalmazás, a kézikönyvek és az adott változat
letöltéséhez felhasználói fiókot kell létrehozni. Ez a Chesar jelenlegi felhasználóira is
vonatkozik.

Küldjön nekünk visszajelzést!
Az Ügynökség felkéri a felhasználókat, hogy küldjék el a Chesar szoftverrel kapcsolatos
visszajelzéseiket. A visszajelzéseket figyelembe fogjuk venni a Chesar jövőbeni verzióinak
kifejlesztése során. Visszajelzéseiket az ECHA információs szolgálata online űrlapjának
felhasználásával küldhetik el.

Mi a Chesar?

A Chesar az ECHA kémiai biztonsági értékelési és jelentéstételi eszköze, amely lehetővé teszi a
regisztrálók számára a biztonsági értékeléseik strukturált, harmonizált és hatékony módon
történő elkészítését. Ebbe beletartozik az anyaggal kapcsolatos veszélyekre vonatkozó adatok
importálása közvetlenül az IUCLID-ból, az anyag különféle felhasználásainak leírása, expozíciós
becslések végrehajtása minden egyes felhasználáshoz, szükség esetén a kockázatkezelési
intézkedések azonosítása és a kockázat ellenőrzöttségének bemutatása. Ennek alapján a
Chesar elkészíti a kémiai biztonsági jelentést (CSR) és a kommunikációhoz szükséges
expozíciós forgatókönyveket elektronikus adatcsere formájában és szöveges dokumentumként.
A Chesar 2010 májusában jelent meg először.

További információk


A Chesar weboldala
http://chesar.echa.europa.eu/



Az ECHA információs szolgálati weboldala visszajelzések küldéséhez
http://apps.echa.europa.eu/forms/cms_helpdesk_form.aspx



Webszeminárium a kémiai biztonsági értékeléshez (CSA 1) a vezető regisztrálók
számára, 2012. április 26.
http://echa.europa.eu/support/training-material/webinars



Webszeminárium a Chesar 2.0 (CSA 2) béta verziójának élő bemutatásával, 2012.
május 21.
http://echa.europa.eu/support/training-material/webinars
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