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Išleista „Chesar“ 2.0 versija. Registruotojams
primygtinai rekomenduojame ja naudotis
ECHA išleido naujos kartos cheminių medžiagų saugos vertinimo ir ataskaitų
teikimo priemonę, kuri padės geriau derinti ir tobulinti informaciją apie
saugų cheminių medžiagų naudojimą.
2012 m. birželio 20 d., Helsinkis. „Chesar“ 2.0 versija jau prieinama, ir ją galima parsisiųsti
iš pertvarkytos „Chesar“ interneto svetainės. ECHA investavo į „Chesar“ IT technologijos
dizaino pertvarkymą, siekdama padidinti jos stabilumą ir užtikrinti, kad ji galėtų tarnauti kaip
geresnė platforma būsimiems „Chesar“ tobulinimams. Kiti patobulinimų pavyzdžiai:
pertvarkyta naudotojo sąsaja, skaidriau nustatoma poveikio privalomo vertinimo apimtis,
supaprastintas rizikos apibūdinimas ir taikoma atnaujinta ECETOC sukurta tikslinio rizikos
vertinimo (TRV) versija. Taip pat išplėstos galimybės importuoti ir eksportuoti ištisus cheminės
saugos vertinimus (CSA) arba atskirus jų blokus.
Naudodamos „Chesar“, pramonės organizacijos savo sektoriaus naudojimo sąlygoms gali
pasiūlyti bendro pobūdžio poveikio vertinimus. Taigi atskiri registruotojai gali importuoti šią
informaciją ir naudotis ja kaip išeities tašku savo konkrečių medžiagų vertinimui. Naudojantis
„Chesar“, bus galima veiksmingiau ir vienodžiau atlikti cheminės saugos vertinimus. Todėl
rengiant cheminės saugos ataskaitas ir poveikio scenarijus, ECHA (potencialiems)
registruotojams labai rekomenduoja sistemingai naudotis „Chesar“.
Šiandien išleidžiamoje „Chesar“ 2.0 versijoje yra šios funkcijos: galimybė atlikti CSA remiantis
IUCLID 5.4 duomenimis ir sukurti cheminės saugos ataskaitos (CSR) 9 ir 10 skyrius, su viena
išimtimi: poveikio nustatymas vartojimo atvejais šioje laidoje dar nenumatytas, bet jis bus
numatytas 2.1 versijoje.

Tolesnės laidos 2012 m.

Kad būtų galima sukurti išsamų CSR sujungiant informaciją iš IUCLIC 5.4 ir „Chesar“ 2.0, šiuo
metu vyksta dabartinio CSR generatoriaus (IUCLID papildinio) atnaujinimas. CSR
generatorių numatoma išleisti vasaros pabaigoje.
Planuojama, kad papildomomis „Chesar“ funkcijomis, tokiomis kaip vartotojams skirta poveikio
nustatymo (TRV) priemonė, sukurta ECETOC, ir poveikio scenarijų kūrimas platinimui, bus
galima naudotis dar nepasibaigus 2012 m. Taip pat planuojama, jog, platinant poveikio
scenarijus, bus galima importuoti ir naudotis Europos chemijos pramonės tarybos standartinių
frazių biblioteka.

Pertvarkyta „Chesar“ interneto svetainė

Taip pat pertvarkyta „Chesar“ interneto svetainė. Norint parsisiųsti šią taikomąją programą,
jos vadovus ir laidos informaciją, būtina susikurti naudotojo paskyrą. Šis reikalavimas galioja ir
esamiems „Chesar“ naudotojams.

Atsiųskite mums savo atsiliepimus

Agentūra prašo programos naudotojų atsiųsti savo atsiliepimus apie „Chesar“ programinę
įrangą. Į atsiliepimus bus atsižvelgta kuriant naujas „Chesar“ versijas. Atsiliepimus galite siųsti
per ECHA pagalbos tarnybą, užpildę atitinkamą internetinę formą.

Kas yra „Chesar“?

„Chesar“ yra Europos cheminių medžiagų agentūros cheminės saugos vertinimo ir ataskaitų
teikimo priemonė, kuri suteikia galimybę registruotojams struktūriškai, suderintai ir
veiksmingai įvertinti savo cheminių medžiagų saugą. Ji leidžia importuoti cheminių medžiagų
pavojingumo duomenis tiesiai iš IUCLID, apibūdinti cheminių medžiagų naudojimą ir nustatyti
kiekvieno naudojimo poveikį, prireikus, identifikuoti rizikos valdymo priemones ir parodyti, kaip
kontroliuojama rizika. Pagal šiuos duomenis „Chesar“ kuria cheminės saugos ataskaitą ir
poveikio scenarijus, kurie pateikiami elektronine forma ir kaip tekstinis dokumentas. Pirmą
kartą „Chesar“ buvo išleista 2010 m. gegužės mėn.

Papildoma informacija


„Chesar“ interneto svetainė
http://chesar.echa.europa.eu/lt/



ECHA pagalbos tarnybos puslapis atsiliepimams
http://apps.echa.europa.eu/forms/cms_helpdesk_form.aspx



Pagrindiniams registruotojams skirtas internetinis seminaras apie cheminės saugos
vertinimą (CSA 1), įvykęs 2012 m. balandžio 26 d.
http://echa.europa.eu/lt/support/training-material/webinars



Tiesioginis internetinis seminaras ir tiesioginis „Chesar 2.0“ (CSA 2) beta versijos
demonstravimas, vykęs 2012 m. gegužės 21 d.
http://echa.europa.eu/lt/support/training-material/webinars
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