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Chesar 2.0 a fost lansat şi este ferm
recomandat
ECHA lansează o nouă generaţie a instrumentului său pentru evaluarea
securităţii chimice şi elaborarea rapoartelor de securitate chimică, în vederea
continuării armonizării şi îmbunătăţirii informaţiilor privind utilizarea
substanţelor chimice în condiţii de securitate.
Helsinki, 20 iunie 2012 – Versiunea Chesar 2.0 este în prezent disponibilă şi poate fi
descărcată de pe site-ul revizuit al Chesar. ECHA a investit în reproiectarea tehnologiei IT a
Chesar, pentru a spori stabilitatea acestuia şi pentru a-l transforma într-o platformă mai
performantă pentru viitoarele evoluţii în cadrul strategiei pe termen lung referitoare la Chesar.
Alte îmbunătăţiri includ: o interfaţă pentru utilizatori reproiectată, o mai mare transparenţă în
stabilirea domeniului de aplicare a evaluării necesare a expunerii, o simplificare a caracterizării
riscurilor şi o versiune actualizată a evaluării orientate a riscurilor (Targeted Risk Assessment,
TRA) dezvoltată de ECETOC. Posibilităţile de importare şi exportare ale evaluărilor complete ale
securităţii chimice (ESC) sau ale elementelor principale ale ESC au fost, de asemenea, extinse.
Cu ajutorul Chesar, organizaţiile din industrie pot pune la dispoziţie evaluări generice ale
expunerii pentru condiţiile de utilizare în sectorul lor. Solicitanţii unici ai înregistrării pot apoi
importa şi utiliza aceste informaţii ca punct de pornire pentru propriile evaluări specifice ale
substanţelor. Utilizarea Chesar va contribui la eficienţa şi armonizarea realizării de ESC. Astfel,
ECHA recomandă ferm solicitanţilor înregistrării (potenţiali) să utilizeze Chesar în mod
sistematic pentru întocmirea rapoartelor de securitate chimică şi a scenariilor de expunere.
Lansarea de astăzi a Chesar 2.0 include funcţionalităţile pentru efectuarea de ESC pe baza unui
set de date IUCLID 5.4, precum şi pentru generarea capitolelor 9 şi 10 ale raportului de
securitate chimică (RSC), cu o singură excepţie: estimările expunerii pentru utilizările de către
consumatori nu sunt încă incluse în versiunea actuală, dar vor fi incluse în versiunea 2.1.

Viitoare lansări în 2012

Pentru a permite generarea unui RSC complet prin combinarea informaţiilor extrase din
IUCLID 5.4 şi Chesar 2.0, actualul generator de RSC (modul integrat IUCLID) este în prezent
în curs de actualizare. Lansarea generatorului RSC este prevăzută pentru sfârşitul verii.
Punerea la dispoziţie a funcţionalităţilor suplimentare ale Chesar este planificată să aibă loc
înainte de sfârşitul anului 2012. Printre acestea se numără instrumentul de estimare a
expunerii pentru consumatori dezvoltat de ECETOC (TRA) şi generarea de scenarii ale
expunerii pentru comunicare. Este prevăzut, de asemenea, să se permită importarea şi
utilizarea bibliotecii de fraze standard a Consiliului European al Federaţiilor din Industria
Chimică pentru comunicarea scenariilor de expunere.

Site-ul revizuit al Chesar

Site-ul Chesar a fost, de asemenea, revizuit. Pentru a descărca aplicaţia, manualele şi nota de
lansare, trebuie să fie creat un cont. Acest lucru este valabil şi pentru actualii utilizatori ai
Chesar.

Trimiteţi-ne feedbackul dumneavoastră

Agenţia invită utilizatorii să trimită feedback despre software-ul Chesar. Feedbackul va fi luat
în considerare la elaborarea viitoarelor versiuni ale Chesar. Puteţi trimite feedbackul
dumneavoastră prin intermediul formularului online pus la dispoziţie de biroul de asistenţă
tehnică al ECHA.

Ce este Chesar?

Chesar este instrumentul ECHA pentru evaluarea securităţii chimice şi elaborarea rapoartelor
de securitate chimică care le permite solicitanţilor înregistrării să efectueze evaluări ale
securităţii într-un mod structurat, armonizat şi eficient. Acesta include importarea de date
referitoare la pericole legate de substanţe direct din IUCLID, descrierea diverselor utilizări ale
substanţelor, efectuarea de estimări ale expunerii pentru fiecare utilizare, identificarea
măsurilor de administrare a riscului, dacă este necesar, şi demonstrarea controlării riscurilor.
Pe baza acestor date, Chesar generează RSC şi scenariile de expunere pentru comunicare în
format de schimb de date electronic şi ca document text. Chesar a fost lansat prima dată în
mai 2010.

Informaţii suplimentare


Site-ul Chesar
http://chesar.echa.europa.eu/



Pagina biroului de asistenţă tehnică al ECHA, pentru feedback
http://apps.echa.europa.eu/forms/cms_helpdesk_form.aspx



Webinar privind evaluarea securităţii chimice (ESC 1) pentru solicitanţii principali ai
înregistrării, 26 aprilie 2012
http://echa.europa.eu/support/training-material/webinars



Webinar cu demonstraţie în direct privind versiunea Chesar 2.0 beta (ESC 2),
21 mai 2012
http://echa.europa.eu/support/training-material/webinars
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