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Orodje Chesar 2.0 je izdano, njegova uporaba
pa močno priporočena
Za nadaljnje usklajevanje in izboljšanje informacij o varni uporabi kemikalij
je Agencija ECHA izdala novo generacijo orodja za oceno kemijske varnosti in
poročilo o njej.
Helsinki, 20. junija 2012 – Različica 2.0 orodja Chesar je na voljo in jo je mogoče prenesti s
posodobljene spletne strani Chesar. Agencija ECHA je poskrbela za preoblikovanje
informacijske tehnologije orodja Chesar, da bi okrepila njegovo stabilnost in ga uveljavila kot
boljše izhodišče za nadaljnji razvoj v okviru dolgoročne strategije za orodje Chesar. Druge
izboljšave zajemajo še preoblikovan uporabniški vmesnik, večjo preglednost pri določanju
področja zahtevane ocene izpostavljenosti, poenostavljeno opredelitev tveganja in
posodobljeno različico ciljne ocene tveganja (Targeted Risk Assessment, TRA), ki jo je razvil
center ECETOC. Poleg tega so bile razširjene možnosti za uvoz in izvoz celovitih ocen kemijske
varnosti (CSA) ali poglavitnih delov ocene kemijske varnosti.
Panožne organizacije lahko z orodjem Chesar dajo na voljo splošne ocene izpostavljenosti za
pogoje uporabe v svojem sektorju. Samostojni registracijski zavezanci pa lahko nato uvažajo
in uporabljajo te informacije kot izhodišče za svojo oceno posebne snovi. Uporaba orodja
Chesar bo prispevala k učinkovitosti in usklajenosti pri izdelavi ocen kemijske varnosti.
Agencija ECHA zato (potencialnim) registracijskim zavezancem močno priporoča sistematično
uporabo orodja Chesar za pripravo poročil o kemijski varnosti in scenarijev izpostavljenosti.
Današnja izdaja orodja Chesar 2.0 obsega funkcije za izdelavo ocen kemijske varnosti na
podlagi nabora podatkov v zbirki IUCLID 5.4 ter pripravo poglavij 9 in 10 poročila o kemijski
varnosti (CSR) z eno izjemo: ocene izpostavljenosti za uporabe pri potrošnikih, še niso
vključene v tokratno izdajo, bodo pa vključene v različico 2.1.

Nadaljnje izdaje v letu 2012

Da bi omogočili izdelavo celotnega poročila o kemijski varnosti s kombiniranjem podatkov iz
zbirke IUCLID 5.4 in orodja Chesar 2.0, se trenutno posodablja sedanja funkcija za pripravo
poročil o kemijski varnosti (vtičnik IUCLID). Izdaja funkcije za pripravo poročil o kemijski
varnosti je načrtovana za konec poletja.
Načrtuje se, da bodo dodatne funkcije orodja Chesar na voljo pred koncem leta 2012. To
vključuje orodje za oceno izpostavljenosti za potrošnike, ki ga je razvil center ECETOC (TRA),
in izdelavo scenarijev izpostavljenosti za sporočanje. Prav tako se načrtuje, da bosta
omogočena uvoz in uporaba knjižnice standardnih stavkov Evropskega sveta za kemično
industrijo za izdelavo scenarijev izpostavljenosti za sporočanje.

Posodobljena spletna stran orodja Chesar

Posodobljena je bila tudi spletna stran orodja Chesar. Za prenos vloge, priročnikov in obvestila
o izdaji je treba ustvariti uporabniški račun. To velja tudi za sedanje uporabnike orodja Chesar.

Sporočite nam svoje mnenje

Agencija poziva uporabnike, naj ji sporočijo svoje mnenje o programski opremi Chesar.
Povratne informacije bodo upoštevane pri razvoju prihodnjih različic orodja Chesar. Svoje
mnenje lahko posredujete prek spletnega obrazca službe agencije ECHA za pomoč
uporabnikom.

Kaj je Chesar?

Chesar, orodje agencije ECHA za oceno kemijske varnosti in poročila o njej, omogoča
registracijskim zavezancem strukturirano, usklajeno in učinkovito izdelavo ocen kemijske
varnosti. To vključuje uvoz podatkov o nevarnosti, povezanih s snovjo, neposredno iz
podatkovne zbirke IUCLID, opisovanje različnih uporab snovi, izdelavo ocen izpostavljenosti za
vsako uporabo, opredeljevanje ukrepov za obvladovanje tveganja, če so potrebni, in prikaz
nadzorovanja tveganja. Orodje Chesar na podlagi teh elementov izdela poročilo o kemijski
varnosti in scenarije izpostavljenosti za sporočanje v obliki, primerni za elektronsko izmenjavo,
in v besedilni datoteki. Orodje Chesar je bilo prvič izdano maja leta 2010.

Dodatne informacije


Spletna stran orodja Chesar
http://chesar.echa.europa.eu/



Stran službe agencije ECHA za pomoč uporabnikom za predložitev povratnih informacij
http://apps.echa.europa.eu/forms/cms_helpdesk_form.aspx



Spletni seminar o oceni kemijske varnosti (CSA 1) za glavne registracijske zavezance
26. aprila 2012
http://echa.europa.eu/support/training-material/webinars



Spletni seminar z neposredno predstavitvijo beta različice orodja Chesar 2.0 (CSA 2)
21. maja 2012
http://echa.europa.eu/support/training-material/webinars
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