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Chesar 2.0 sterk aanbevolen
ECHA heeft een nieuwe versie beschikbaar gesteld van zijn tool voor
chemischeveiligheidsbeoordeling en -rapportage (Chesar) om informatie over
het veilige gebruik van chemische stoffen verder te harmoniseren en te
verbeteren.
Helsinki, 20 juni 2012 – Versie 2.0 van Chesar is nu beschikbaar en kan worden gedownload
van de herziene Chesar-website. In het kader van zijn langetermijnstrategie voor Chesar heeft
ECHA geïnvesteerd in het herontwerp van de IT-technologie ervan om de stabiliteit te
verbeteren en om een beter platform te creëren voor verdere ontwikkeling. Overige
verbeteringen zijn: een nieuw ontworpen gebruikersinterface, meer transparantie bij het
bepalen van de reikwijdte van de vereiste blootstellingsbeoordeling, een vereenvoudigde
risicokarakterisering en een geactualiseerde versie van de door ECETOC ontwikkelde tool voor
gerichte risicobeoordeling. De mogelijkheden voor het importeren en exporteren van complete
beoordelingen van de chemische veiligheid (CSA's) of bouwstenen daarvoor zijn eveneens
uitgebreid.
Met Chesar kunnen branche-organisaties algemene blootstellingsbeoordelingen beschikbaar
maken voor de gebruiksomstandigheden in hun eigen sector. Individuele registranten kunnen
deze informatie vervolgens importeren en als uitgangspunt gebruiken voor hun eigen
stofspecifieke beoordeling. Met Chesar kunnen CSA's efficiënter en beter geharmoniseerd
worden uitgevoerd. ECHA raadt (potentiële) registranten dan ook sterk aan om Chesar
systematisch te gebruiken voor het maken van chemischeveiligheidsrapporten (CSR’s) en
blootstellingsscenario's.
De vandaag uitgebrachte versie 2.0 van Chesar bevat vrijwel alle functies voor het uitvoeren
van CSA's op basis van een IUCLID 5.4-gegevensverzameling en voor het genereren van de
hoofdstukken 9 en 10 van het CSR. Eén functie ontbreekt nog: de huidige versie bevat nog
geen tool om schattingen te doen van blootstellingen voor consumentengebruik, maar in versie
2.1 zal deze functie wel zijn opgenomen.

Overige releases in 2012

Om bedrijven in staat te stellen een volledig CSR te genereren door informatie uit IUCLID 5.4
en Chesar 2.0 te combineren, wordt momenteel de huidige CSR-generator (IUCLID plug-in)
geactualiseerd. De vernieuwde CSR-generator komt naar verwachting aan het eind van de
zomer uit.
Een update van Chesar staat gepland voor het eind van 2012. Deze versie zal de door
ECETOC ontwikkelde tool bevatten om schattingen te doen van blootstellingen voor
consumenten en om blootstellingsscenario's voor communicatie te genereren. Verder is het de
bedoeling dat deze versie de mogelijkheid biedt om de bibliotheek met standaardzinnen van de

Europese Raad voor de Chemische Industrie te importeren en te gebruiken voor de
communicatie van blootstellingsscenario's.

Vernieuwde Chesar-website

Ook de Chesar-website is vernieuwd. Voor het downloaden van de toepassing, de
handleidingen en de versie-informatie moet een gebruikersaccount worden aangemaakt. Dit
geldt ook voor bestaande Chesar-gebruikers.

Geef ons feedback

Het Agentschap zou graag feedback van u op de Chesar-software ontvangen. Uw opmerkingen
worden meegenomen bij de ontwikkeling van toekomstige versies van Chesar. U kunt uw
feedback insturen via het onlineformulier van de ECHA-helpdesk.

Wat is Chesar?

Chesar is de ECHA-tool voor chemischeveiligheidsbeoordeling en -rapportage waarmee
registranten hun veiligheidsbeoordelingen op een gestructureerde, geharmoniseerde en
doelmatige manier kunnen uitvoeren. Dit omvat het rechtstreeks uit IUCLID importeren van
gegevens over de gevaren van een stof, het beschrijven van de verschillende gebruiksvormen
van een stof, het voor ieder gebruik uitvoeren van blootstellingsschattingen, het vaststellen
van eventuele risicobeheersmaatregelen en het aantonen van risicobeheersing. Op basis
hiervan genereert Chesar het CSR en de blootstellingsscenario's voor communicatie in een
elektronisch uitwisselbaar formaat en als tekstdocument. De eerste versie van Chesar werd in
mei 2010 uitgebracht.

Aanvullende informatie


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



Feedbackpagina ECHA-helpdesk
http://apps.echa.europa.eu/forms/cms_helpdesk_form.aspx



Webinar van 26 april 2012 over Chemischeveiligheidsbeoordeling (CSA 1) voor
hoofdregistranten
http://echa.europa.eu/support/training-material/webinars



Webinar van 21 mei 2012 met livedemonstratie van de bètaversie van Chesar 2.0 (CSA
2)
http://echa.europa.eu/support/training-material/webinars
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