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Klajā laists Chesar 2.0, ko stingri iesaka
izmantot
ECHA laiž klajā savu jaunās paaudzes Ķīmiskās drošības novērtējuma
sagatavošanas un ziņošanas rīku, lai turpinātu saskaņot un uzlabot
informāciju par ķīmiskām vielām.
Helsinki, 2012. gada 20. jūnijs. Tagad ir pieejama Chesar versija 2.0, ko var lejupielādēt no
pārskatītās Chesar tīmekļa vietnes. ECHA ir ieguldījusi līdzekļus Chesar IT tehnoloģijas
atkārtotā izstrādē, lai uzlabotu tās stabilitāti un padarītu to par labāku platformu turpmākai
attīstībai Chesar ilgtermiņa stratēģijas ietvaros. Kā citus uzlabojumus var minēt atkārtoti
izstrādātu lietotāja saskarni, labāku pārredzamību, nosakot vajadzīgā iedarbības novērtējuma
aptvērumu, vienkāršotu riska aprakstu un atjauninātu ECETOC izstrādātā mērķtiecīgā riska
novērtējuma rīka (TRA) versiju. Tika paplašinātas arī iespējas importēt un eksportēt pabeigtus
ķīmiskās drošības novērtējumus (CSA) vai CSA struktūras blokus.
Izmantojot Chesar, nozaru organizācijas var darīt pieejamus vispārīgus iedarbības
novērtējumus par lietošanas nosacījumiem to nozarē. Atsevišķi reģistrētāji tad var importēt un
izmantot šādu informāciju kā sākumpunktu saviem konkrētu vielu novērtējumiem. Chesar
izmantošana veicinās efektivitāti un saskaņotību CSA veikšanas procesā, tāpēc ECHA stingri
iesaka (potenciālajiem) reģistrētājiem sistemātiski izmantot Chesar ķīmiskās drošības
ziņojumu un iedarbības scenāriju sagatavošanā.
Šodien klajā laistā Chesar versija 2.0 ietver funkcionalitāti CSA veikšanai, pamatojoties uz
IUCLID 5.4 datu kopu, un ķīmiskās drošības ziņojumu (CSR) 9. un 10. nodaļas ģenerēšanai, ar
vienu izņēmumu, proti, pašreizējā laidienā vēl nav iekļautas iedarbības aplēses attiecībā uz
patērētājiem, bet tās tiks iekļautas versijā 2.1.

Papildu laidieni 2012. gadā

Lai varētu ģenerēt pilnu CSR, apvienojot informāciju no IUCLID 5.4 un Chesar 2.0, pašlaik tiek
atjaunināts pašreizējais CSR ģenerēšanas rīks (IUCLID spraudnis). CSR ģenerēšanas rīka
izlaišana paredzēta vasaras beigās.
Tiek plānots, ka Chesar papildu funkcijas būs pieejamas līdz 2012. gada beigām. Dažas no
tām ir ECETOC (TRA) izstrādātais iedarbības aplēšu rīks patērētājiem un iedarbības scenāriju
ģenerēšana paziņošanas vajadzībām. Ir plānots arī nodrošināt iespēju importēt un izmantot
Eiropas Ķīmiskās rūpniecības padomes standartfrāžu bibliotēku iedarbības scenāriju
paziņošanai.

Pārskatīta Chesar tīmekļa vietne

Tika pārskatīta arī Chesar tīmekļa vietne. Lai lejupielādētu lietojumprogrammu, rokasgrāmatas
un laidiena piezīmi, ir jāizveido lietotāja konts. Tas attiecas arī uz pašreizējiem Chesar
lietotājiem.

Sūtiet mums savas atsauksmes

Aģentūra aicina lietotājus sūtīt atsauksmes par Chesar programmatūru. Tās tiks ņemtas vērā,
izstrādājot Chesar turpmākās versijas. Savas atsauksmes varat nosūtīt, izmantojot ECHA
palīdzības dienesta tiešsaistes veidlapu.

Kas ir Chesar?

Chesar ir ECHA Ķīmiskās drošības novērtējuma sagatavošanas un ziņošanas rīks, kas dod
iespēju reģistrētājiem veikt drošības novērtējumus strukturēti, saskaņoti un efektīvi. Tas ļauj
importēt ar vielām saistītus bīstamības datus tieši no IUCLID, aprakstīt dažādos vielas
lietošanas veidus, veikt iedarbības aplēses par katru lietošanas veidu, noteikt riska pārvaldības
pasākumus, ja tādi vajadzīgi, un pierādīt, ka notiek riska kontrole. Pamatojoties uz minēto
informāciju, Chesar ģenerē CSR un iedarbības scenārijus paziņošanas vajadzībām
elektroniskās informācijas apmaiņas formātā un kā teksta dokumentu. Pirmo reizi Chesar tika
laists klajā 2010. gada maijā.

Papildinformācija


Chesar tīmekļa vietne
http://chesar.echa.europa.eu/



ECHA palīdzības dienesta mājas lapa atsauksmēm
http://apps.echa.europa.eu/forms/cms_helpdesk_form.aspx



Tiešsaistes seminārs galvenajiem reģistrētājiem par ķīmiskās drošības novērtējumu
(CSA 1) 2012. gada 26. aprīlī
http://echa.europa.eu/support/training-material/webinars



Tiešsaistes seminārs ar Chesar 2.0 (CSA 2) beta versijas demonstrāciju 2012. gada
21. maijā
http://echa.europa.eu/support/training-material/webinars
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