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Chesar 2.0 har släppts och rekommenderas
starkt
Echa lanserar en ny generation av sitt verktyg för kemikaliesäkerhetsbedömning och rapportering och går därmed vidare med att
harmonisera och förbättra informationen om säker användning av
kemikalier.
Helsingfors den 20 juni 2012 – Nu finns version 2.0 av Chesar tillgänglig och kan laddas
ned från den uppdaterade webbplatsen för Chesar. Som en del av den långsiktiga strategin för
Chesar har Echa satsat på ny design av IT-tekniken bakom verktyget för att det ska bli
stabilare och fungera bättre som plattform för vidareutveckling. Andra förbättringar är bland
annat ett nydesignat användargränssnitt, ökad öppenhet om hur omfattningen av den
obligatoriska exponeringsbedömningen bestäms, förenklad riskkarakterisering och en
uppdaterad version av den riktade riskbedömning (TRA) som utvecklats av Europeiska centret
för ekotoxikologi och kemiska ämnens toxikologi (ECETOC). Dessutom har möjligheterna
utökats att importera och exportera både fullständiga kemikaliesäkerhetsbedömningar och
byggstenar till sådana.
Industriorganisationer kan använda Chesar för att göra generiska exponeringsbedömningar för
användningsförhållandena inom sin sektor. Enskilda registranter kan sedan importera och
använda denna information som utgångspunkt för sina egna ämnesspecifika bedömningar.
Användningen av Chesar kommer att bidra till att göra kemikaliesäkerhetsbedömningar
effektivare och mer enhetliga. Därför rekommenderar Echa starkt att (potentiella) registranter
systematiskt använder Chesar för att ta fram kemikaliesäkerhetsrapporter och
exponeringsscenarier.
Den nya versionen Chesar 2.0 omfattar funktioner för att utföra
kemikaliesäkerhetsbedömningar som baseras på en datauppsättning i IUCLID 5.4 och för att
skapa kapitel 9 och 10 i kemikaliesäkerhetsrapporten, med ett undantag:
exponeringsbedömningar för konsumentanvändningar ingår ännu inte i den aktuella versionen
men kommer att finnas med i version 2.1.

Nya versioner 2012

För att det ska gå att generera en fullständig kemikaliesäkerhetsrapport genom att kombinera
information från IUCLID 5.4 och Chesar 2.0 uppdateras den aktuella CSR-generatorn
(insticksprogram för IUCLID) för närvarande. Enligt planen kommer generatorn att släppas i
slutet av sommaren.
Fler funktioner i Chesar planeras bli tillgängliga före årsskiftet 2012, bland annat ett verktyg
för att bedöma konsumentexponeringen som utvecklats av ECETOC (TRA) och möjlighet att
skapa exponeringsscenarier för kommunikation. Enligt planen ska det också bli möjligt att

importera och använda Europeiska kemiindustrirådets standardfrasbibliotek för att skapa
exponeringsscenarier för kommunikation.

Uppdaterad webbplats för Chesar

Även webbplatsen för Chesar har uppdaterats. För att det ska gå att ladda ned applikationen,
handböckerna och versionsinformationen måste ett användarkonto skapas. Detta gäller även
nuvarande användare av Chesar.

Kom med synpunkter!

Kemikaliemyndigheten uppmanar användarna att komma med synpunkter på Chesarverktyget. Echa kommer att ta hänsyn till återkopplingen när framtida versioner av Chesar
utvecklas. Du kan lämna synpunkter via onlineformuläret på Echas webbplats.

Vad är Chesar?

Chesar är Echas verktyg för bedömning och rapportering av kemikaliesäkerhet. Med Chesar
kan registranter genomföra sina säkerhetsbedömningar på ett strukturerat, harmoniserat och
effektivt sätt. Det går bland annat att importera ämnesrelaterade farodata direkt från IUCLID,
beskriva ämnets olika användningar, genomföra exponeringsuppskattningar för varje
användning och visa riskkontrollen. Mot bakgrund av detta skapas sedan en
kemikaliesäkerhetsrapport och exponeringsscenarier för kommunikation i Chesar som
textdokument och i elektroniskt format. Chesar släpptes för första gången i maj 2010.

Mer information


Webbplatsen för Chesar
http://chesar.echa.europa.eu/



Echas stöd- och informationspunkts webbsida för återkoppling
http://apps.echa.europa.eu/forms/cms_helpdesk_form.aspx



Webbseminarium om kemikaliesäkerhetsbedömning (CSA 1) för ledande registranter
den 26 april 2012
http://echa.europa.eu/support/training-material/webinars



Webbseminarium med demonstration av Chesar 2.0 (CSA 2) den 21 maj 2012
http://echa.europa.eu/support/training-material/webinars
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