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1 Technical Regulation for 

Doors and Windows 

G/TBT/N/SAU/1136

Saudi Arabia  

Kingdom of

Notifikasi ini menginformasikan Peraturan yang menetapkan persyaratan untuk produk Pintu dan Jendela. Adapun 

beberapa hal yang diatur dalam aturan ini adalah

- Definisi dan persyaratan 

- ruang lingkup 

- tujuan

- kewajiban pemasok

- pelabelan

- prosedur Penilaian Kesesuaian

- Tanggung jawab otoritas pengatur survei pasar 

- Sanksi terhadap pelanggaran 

- Aturan transisi 

- Lampiran (daftar jenis)

https://members.wto.org/crnattac

hments/2020/TBT/SAU/20_3567

_00_x.pdf

2 Draft Circular replacing 

the Circular 

No.05/2019/TT-BTTTT 

dated July 09th, 2019 

specifying the List of 

products and goods with 

unsafe capability under 

management 

responsibility of Ministry 

of Information and 

Communications

G/TBT/N/VNM/161/Add.1

Viet Nam Notifikasi ini menginformasikan bahwa Draft Edaran yang menggantikan Edaran No.05 / 2019 / TT-BTTTT tanggal 09 

Juli 2019 telah dipublikasi pada lembaran resmi negara pada tangga; 14 Mei 2020 dan akan mulai berlaku pada 1 Juli 

2020.  Edaran ini  menetapkan Daftar produk dan barang yang dinilai yang tidak aman di bawah tanggung jawab 

manajemen dari Ministry of Information and Communications  Ministry of Information and Communications 

Department of Science and Technology .

https://mic.gov.vn/Pages/VanBan

/14527/11_2020_TT-BTTTT.html

3 Proyecto de Resolución 

Conjunta "Código 

Alimentario Argentino - 

Capítulo XIII "Bebidas 

Fermentadas" – Artículo 

1084 Bis: Bebida a Base de 

Kombucha” 

G/TBT/N/ARG/394

Argentina Notifikasi ini menginformasikan bahwavEl Proyecto  elaborado por la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) 

memasukkan minuman berbasis kombucha ke dalam Peraturan Makanan Argentina. Minuman ini didefinisikan 

sebagai alkohol yang difermentasi dan dipasteurisasi melalui respirasi aerobik dan fermentasi anaerobik yang harus 

dibuat dari infus Camellia sinensis L. dan gula. Dapat juga ditambahkan dengan jus buah atau pulp, ekstrak nabati, 

rempah-rempah dan / atau madu. Proposal menetapkan persyaratan yang berlaku untuk proses pembuatan produk 

yang memastikan keamanan dan kualitas produk serta yang melekat pada nama dan label.

Indonesia tidak mengekspor produk (HS Code 2206) terkait ke Argentina https://members.wto.org/crnattac

hments/2020/TBT/ARG/20_3484

_00_s.pdf

Daftar Notifikasi Regulasi Teknis TBT WTO yang terkait Indonesia 
Periode 1 - 5 Juni 2020
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3925 1 16 77 0
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6914 8 0 19 2
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Ekspor Indonesia ke Arab Saudi
Pintu dan Jendela
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Ekspor Indonesia ke Viet Nam
HS Code 8517, 8525 dan 8526

https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/14527/11_2020_TT-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/14527/11_2020_TT-BTTTT.html
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4 Proposal for an Act 

containing an update of 

the Technical 

Requirements for 

Conformity Assessment of 

Analog Terrestrial FM 

Broadcasting Transmitter  

8 pages  portuguese 

G/TBT/N/BRA/1014

Brazil Notifikasi ini menginformasikan tentang Konsultasi Publik untuk persetujuan persyaratan teknis untuk penilaian 

kesesuaian pemancar siaran FM analog terestrial yang bertujuan untuk memastikan kesinambungan dan pembaruan 

kecil dari persyaratan teknis saat ini.

Indonesia tidak mengekspor produk terkait (HS Code 8525) ke Brazil https://sistemas.anatel.gov.br/SA

CP/Contribuicoes/TextoConsulta

.asp?CodProcesso=C2349&Tipo

=1&Opcao=andamento

5  Draft of Egyptian standard 

ES 6075-1 for "Domestic 

enamelled cookware for 

use on top of a stove, 

cooker or hob Part (1): 

General requirements".

G/TBT/N/EGY/222/Add.1

Egypt Notifikasi ini menginformasikan tentang Adendum notifikasi terkait Keputusan Menteri No. 171/2020 yang 

memberikan masa transisi enam bulan kepada produsen dan importir. Adapun standar yang terkait adalah ES 6075-1 

untuk "Peralatan masak berenamel rumah tangga untuk digunakan di atas kompor atau kompor kompor Bagian (1): 

Persyaratan umum". (53 halaman dalam bahasa Arab). Standar ini sebelumnya telah dinotifikasikan di Komite TBT 

WTO dalamG/TBT/N/ EGY/222 pada tanggal 17 September 2019. Layak disebutkan bahwa standar ini secara teknis 

identik dengan EN 12983 ‐1: 2000 / A1: 2004 dan EN 12983‐2: 2005 dengan modifikasi yang diklarifikasi pada 

Lampiran 2. Produsen dan importir selalu diberi tahu tentang setiap amandemen dalam standar Mesir melalui 

publikasi perintah administratif dalam lembaran resmi. 

Produk-produk yang dicakup: Peralatan masak dan sendok garpu (ICS 97.040.60) Usulan tanggal adopsi: 10 Maret 

2020 Usulan tanggal mulai berlaku: 10 April 2020 Agensi atau otoritas yang ditunjuk untuk menangani komentar dan 

teks yang tersedia dari: Titik Penyelidikan Nasional Organisasi Mesir untuk Standardisasi dan Kualitas

Indonesia tidak mengekspor produk terkait (HS Code 7372) ke Mesir E-mail: eos@idsc.net.eg / 

eos.tbt@eos.org.eg 

Website: http://www.eos.org.eg 

6  Draft of Egyptian standard 

for "Plywood — 

Decorative veneered 

plywood"

G/TBT/N/EGY/237/Add.1

Egypt Notifikasi ini menginformasikan tentang Adendudm notifikasi terkait Keputusan Menteri No. 174/2020 yang 

memberi para produsen dan importir masa transisi enam bulan untuk mematuhi Standar Mesir ES 8349 untuk 

"Plywood - Plywood veneer dekoratif". Standar Mesir tersebut sebelumnya telah dinotifikasikan dalam 

G/TBTB/N/EGY/237 pada tanggal 12 November 2019. Standar ini diadopsi secara identik dengan ISO 13608/2014. 

Produsen dan importir selalu diinformasikan tentang setiap perubahan dalam standar Mesir ini melalui publikasi 

peraturan dalam lembaran resmi negara. 

Produk-produk yang dicakup: Plywood (ICS 79.060.10)

Usulan tanggal adopsi: 10 Maret 2020 Usulan tanggal mulai berlaku: 10 April 2020 

E-mail: eos@idsc.net.eg / 

eos.tbt@eos.org.eg 

Website: http://www.eos.org.eg 
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7 Ministerial Decree No. 100 

/2019 (2 pages, in Arabic) 

mandating the Egyptian 

Standard ES 2613-2 "Shelf 

Life For Food Products 

Part: 2 Shelf Life"

G/TBT/N/EGY/212/Add.1

Egypt Notifikasi ini menginformasikan tentang Adendum notifikasi terkait Keputusan Menteri No. 209/2020 yang 

memperpanjang tanggal kedaluwarsa menjadi sembilan bulan untuk ikan beku dan sepuluh bulan untuk kasus hati 

beku sejak tanggal penyembelihan. Keputusan ini berlaku hingga 31 Desember 2020. Adapun standar yang terkait 

adalah ES 2613-2 / 2008 "masa simpan produk bagian: 2 masa simpan" telah dinotifikasikan sebelumnya dalam 

GG/TBT/N/EGY/212 tanggal 10 Mei 2019. 

Produk yang dicakup: ICS 67.040 Produk makanan secara umum)  Usulan Tanggal adopsi: 11 April 2020.

Usulan tanggal mulai berlaku: 29 April 2020.

Indonesia tidak mengekspor produk terkait (HS Code 04) ke Mesir E-mail: eos@idsc.net.eg / 

eos.tbt@eos.org.eg 

Website: http://www.eos.org.eg 

8  Ministerial Decree for the 

application of mandatory 

Egyptian standards related 

to food products 

G/TBT/N/EGY/2/Add.15

Egypt Notifikasi ini menginformasikan tentang adendum untuk Keputusan Menteri No. 173/2020 yang memberikan 

periode transisi enam bulan kepada produsen dan importir untuk mematuhi ES Standar Mesir. 559-1 untuk "Teh dan 

Metode Analisis dan Pengujian Bagian 1: Teh". Standar ini sebelumnya pertama kalo dinotifikasikan dalam 

G/TBT/N/EGY/2 pada tanggal 14 Desember 2005 dan  adendum terakhir dalam G/TBT/N/EGY/2/Add.9 tanggal 17 

Oktober 2019. Standar ini diadopsi secara identik dengan:

- ISO 3720: 2011 Teh hitam - Definisi dan persyaratan dasar 

- ISO 11287: 2011 Teh hijau - Definisi dan persyaratan dasar 

- ISO / TR 12591: 2013 Teh putih - Definisi. 

Produk yang tercakup: Teh (ICS: 67.140.10) 

Usulan tanggal adopsi: 10 Maret 2020 

Usulan tanggal mulai berlaku: 10 April 2020

E-mail: eos@idsc.net.eg / 

eos.tbt@eos.org.eg 

Website: http://www.eos.org.eg 

9 Ministerial Decree for the 

application of mandatory 

Egyptian standards related 

to chemical, textile and 

engineering products 

G/TBT/N/EGY/3/Add.33

Egypt Notifikasi ini menginformasikan tentang perubahan pada Keputusan Menteri No. 174/2020 yang memberi produsen 

dan importir masa transisi enam bulan untuk mematuhi ES Standar Mesir. 1592 untuk "Bahan bakar mineral padat - 

Penentuan abu". Standar ini sebelumnya pertama kali dinotifikasi dalam G/TBT/N/3 tanggal 14 Desember 2005 dan 

adendum terakhir dalam G/TBT/N/EGY/3/Add.28 pada tanggal 6 Februari 2020. Standar ini diadopsi secara identik 

dengan ISO 1171/2010 

Produk yang dicakup: ICS 75.160.10 (Bahan bakar padat) . Usulan tanggal adopsi: 10 Maret 2020 Usulan tanggal 

mulai berlaku: 10 April 2020

Indonesia tidak mengekspor produk terkait (HS Code 2701) ke Mesir E-mail: eos@idsc.net.eg / 

eos.tbt@eos.org.eg 

Website: http://www.eos.org.eg 

10 Draft of Egyptian standard 

for "Sharps injury 

protection — 

requirements and test 

methods — sharps 

protection features for 

single-use hypodermic 

needles, introducers for 

catheters and needles 

used for blood sampling" 

G/TBT/N/EGY/245/Add.1

Egypt Notifikasi ini menginformasikan tentang perubahan pada Keputusan Menteri No. 174/2020 yang memberikan 

produsen dan importir enam -bulan transisi untuk mematuhi Standar Mesir ES 8323 untuk "Perlindungan benda 

tajam - persyaratan dan metode pengujian - fitur perlindungan benda tajam untuk penggunaan jarum suntik sekali 

pakai untuk kateter dan jarum yang digunakan untuk pengambilan sampel darah". Standar Mesir ini sebelumnya 

dinotifikasikan dalam G/TBT/N/EGY/245 pada tanggal 6 Februari 2020. Standar ini merupakan adopsi identik dari ISO 

23908/2011.

Produk yang dicakup: Jarum suntik dan kateter (ICS 11.040.25) Peralatan medis lainnya (ICS 11.040.99)  Usulan 

tanggal adopsi: 10 Maret 2020 Usulan tanggal mulai berlaku: 10 April 2020

Indonesia tidak mengekspor produk terkait ke mesir E-mail: eos@idsc.net.eg / 

eos.tbt@eos.org.eg 

Website: http://www.eos.org.eg 
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11 Ministerial Decree for the 

application of mandatory 

Egyptian standards related 

to food products

G/TBT/N/EGY/1/Add.13

Egypt Notifikasi ini menginformasikan perubahan pada Keputusan Menteri No. 173/2020 yang memberikan periode 

transisi enam bulan kepada produsen dan importir untuk mematuhi peraturan Mesir Standar ES 384 992 1332 untuk 

"Halawa Tehenia". Standar Mesir ini mengadopsi secara identik CODEX STAN 309R-2011 "Standar Regional untuk 

Halwa Tehenia". 

Produk yang dicakup: ICS: 67.060 (Sereal dan produk turunan) Usulan tanggal adopsi: 10 Maret 2020 Usulan tanggal 

mulai berlaku: 10 April 2020

Indonesia tidak mengekspor produk terkait (2106909900) ke mesir E-mail: eos@idsc.net.eg / 

eos.tbt@eos.org.eg 

Website: http://www.eos.org.eg 

12 Ministerial Decree No. 

173/2020  - Mandatory 

Implementation of 

Egyptian standard ES 

5021" Chilled shrimp 

G/TBT/N/EGY/34/Add.7

Egypt Adendum ini menyangkut pemberitahuan Keputusan Menteri No. 173/2020 (1 halaman dalam bahasa Arab) yang 

memberikan periode transisi enam bulan kepada produsen dan importir untuk mematuhi peraturan tersebut. 

Standar Mesir ES 5021 "Chilled shrimp" (10 halaman dalam bahasa Arab). Perlu dicatat bahwa Keputusan Menteri 

No. 93/2013 (4 halaman dalam bahasa Arab) yang sebelumnya diberitahukan dalam G / TBT / N / EGY / 34 tanggal 30 

April 2013 diamanatkan antara lain versi sebelumnya dari Standar Mesir. Layak disebutkan adalah bahwa standar ini 

secara teknis identik dengan Codex Stan 92-1981 yang diadopsi pada tahun 1981, direvisi pada tahun 1995 2017 dan 

diubah pada tahun 2011 2013 2014. Standar kodeks untuk udang atau udang beku cepat. melalui publikasi perintah 

administratif di lembaran resmi. Usulan tanggal adopsi: 10 Maret 2020 Usulan tanggal mulai diberlakukan: 10 April 

2020

Indonesia tidak mengekspor HS  0306130000 Shrimps and prawns, 

frozen  ke Egypt 

E-mail: eos@idsc.net.eg / 

eos.tbt@eos.org.eg 

Website: http://www.eos.org.eg 

13 Ministerial Decree No. 

172/2020 - Mandatory 

Implementation of 

Egyptian Standard ES 8205-

2 for "General 

requirements for 

traditional cigarette 

alternatives – Part two: 

Heated 

TobaccoG/TBT/N/EGY/228

/Add.1

Egypt Adendum ini berkaitan dengan pemberitahuan Keputusan Menteri No. 172/2020 (1 halaman dalam bahasa Arab) 

yang memberikan periode transisi enam bulan kepada produsen dan importir untuk mematuhi peraturan Mesir 

Standar ES 8205‐2 untuk ""General requirements for traditional cigarette alternatives – Part two: Heated Tobacco". 

(11 halaman dalam bahasa Arab) Perlu dicatat bahwa draf Standar Mesir ini sebelumnya diberitahukan dalam G / 

TBT / N / EGY / 228 tanggal 17 September 2019. Layak disebutkan bahwa standar ini mematuhi yang berikut: 

National Standard of the Russian federation entered into force on 1 July 2017 on "Heated tobacco - General 

specifications".  National standard of Ukraine valid from 01.03.2018 on "Heated tobacco - General specifications". 

Produsen dan importir selalu diberi tahu tentang amandemen dalam standar Mesir melalui publikasi pesanan 

administratif dalam lembaran resmi. Usulan tanggal adopsi: 10 Maret 2020 Usulan tanggal mulai berlaku: 10 April 

2020

Indonesia tidak mengekspor HS 240290 Cigars, cheroots, cigarillos and 

cigarettes consisting wholly of tobacco substitutes  ke Egypt 

E-mail: eos@idsc.net.eg / 

eos.tbt@eos.org.eg 

Website: http://www.eos.org.eg 

14 Ministerial Decree No. 

171/2020c- Mandatory 

Implementation of 

Egyptian Standard ES 2253 

for"Plastics sacks for 

household waste 

collection - Types  

requirements and test 

methods 

G/TBT/N/EGY/234/Add.2

Egypt Addendum ini berkaitan dengan pemberitahuan Keputusan Menteri No. 171/2020 (2 halaman dalam bahasa Arab) 

yang memberi para produsen dan importir masa transisi enam bulan untuk mematuhi Standar Mesir ES 2253 untuk 

"Plastics sacks for household waste collection - Types  requirements and test methods "(44 halaman dalam bahasa 

Arab). Perlu dicatat bahwa Keputusan Menteri No. No.1095 / 2019 (2 halaman dalam bahasa Arab) yang sebelumnya 

diberitahukan dalam G / TBT / N / EGY / 234 / Add.1 tertanggal 8 Januari 2020 diamanatkan antara lain versi 

sebelumnya dari Standar ini. Layak disebutkan adalah bahwa standar ini secara teknis identik dengan EN 

13592/2017. Produsen dan importir selalu diberi tahu tentang amandemen dalam standar Mesir melalui publikasi 

pesanan administratif dalam lembaran resmi. Usulan tanggal adopsi: 10 Maret 2020 Usulan tanggal mulai berlaku: 10 

April 2020

Indonesia tidak mengekspor HS 392329 Sacks and bags, incl. cones, of 

plastics (excluding those of polymers of ethylene)  ke Egypt

E-mail: eos@idsc.net.eg / 

eos.tbt@eos.org.eg 

Website: http://www.eos.org.eg 
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15 Ministerial Decree No. 

174/2020 - Cancelation 

Implementatuion of the 

Egyptian standard ES 1539 

"Paints and varnishes - 

Water-borne coating 

materials and coating 

systems for interior walls 

and ceilings - 

Classification" 

G/TBT/N/EGY/3/Add.34

Egypt Adendum ini berkaitan dengan pemberitahuan Keputusan Menteri No. 174/2020 (2 halaman dalam bahasa Arab) 

yang Membatalkan standar ES 1539 "Paints and varnishes - Water-borne coating materials and coating systems for 

interior walls and ceilings - Classification"(10 halaman dalam bahasa Arab). Perlu dicatat bahwa Keputusan Menteri 

No. 423/2005 (25 halaman dalam bahasa Arab) yang sebelumnya diberitahukan dalam G / TBT / N / EGY / 3 tanggal 

14 Desember 2005 diamanatkan antara lain versi sebelumnya dari Standar Mesir ini dan konsep standar ini 

diberitahukan dalam G / TBT / N / EGY / 3 / Add.27 tanggal 6 Februari 2020. Layak disebutkan adalah bahwa standar 

ini secara teknis identik dengan DIN 53778 BAGIAN 1 Produsen dan importir tetap diberi tahu tentang setiap 

amandemen di Mesir standar melalui publikasi perintah administratif di lembaran resmi. Usulan tanggal adopsi: 10 

Maret 2020 Usulan tanggal mulai berlaku: 10 April 2020

Indonesia tidak mengekspor HS 3208 Paints and varnishes, incl. enamels 

and lacquers, based on synthetic polymers or chemically  ke Egypt

E-mail: eos@idsc.net.eg / 

eos.tbt@eos.org.eg 

Website: http://www.eos.org.eg 

16 Anthropomorphic Test 

Devices  HIII 5th Percentile 

Female Test Dummy  

Incorporation by 

Reference 

G/TBT/N/USA/1560/Add.1

United States of 

America

Sebagai tanggapan atas permintaan dari publik, NHTSA membuka kembali periode komentar pada  Notice of 

Proposed Rulemaking (NPRM) yang dikeluarkan pada Desember 2019 untuk tambahan 60 hari. Dengan ekstensi ini, 

periode komentar akan dibuka kembali hari ini dan ditutup pada 3 Agustus 2020. NHTSA juga sedang menyusun 

dokumen yang menjelaskan prosedur yang telah dikembangkan untuk mengukur jaket dada SAE yang sudah 

digunakan di lapangan untuk menilai keseragaman jaket dan untuk menentukan dimensi dan toleransi jaket yang 

akan ditentukan dalam Aturan Akhir. Anda harus mengirimkan komentar Anda cukup awal untuk diterima selambat-

lambatnya 3 Agustus 2020.

https://docs.wto.org/imrd/directdo

c.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN

20/USA1560A1.DOCX

17 Proyecto de Resolución 

Conjunta "Código 

Alimentario Argentino - 

Capítulo IX "Alimentos 

Farináceos " - Arts. 694  

694 Bis  695  695 Bis  695 

Tris: Harina de Maíz” 

G/TBT/N/ARG/393

Argentina Proyek yang disiapkan oleh Komisi Makanan Nasional (CONAL) memasukkan persyaratan untuk pemrosesan dan 

pelabelan tepung jagung yang dihasilkan dari varietas yang diproduksi dan dipasarkan di negara tersebut.

Indonesia tidak mengekspor HS  110220 Maize "corn" flour  ke 

Argentina

http://www.puntofocal.gob.ar/for

mularios/notific_arg.php

http://www.puntofocal.gob.ar

https://members.wto.org/crnattac

hments/2020/TBT/ARG/20_3483

_00_s.pdf

https://members.wto.org/crnattac

hments/2020/TBT/ARG/20_3483

_01_s.pdf

18 Proyecto de Segunda 

Revisión del Reglamento 

Técnico Ecuatoriano PRTE 

INEN 065 (2R) "Chupetes y 

artículos de puericultura 

para la alimentación 

líquida de bebés y niños 

pequeños" 

G/TBT/N/ECU/374/Rev.1

Ecuador Peraturan teknis ini menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh dot untuk bayi dan anak kecil dan barang-

barang pengasuhan anak untuk pemberian makanan cair sebelum komersialisasi produk nasional dan impor dengan 

tujuan melindungi kesehatan masyarakat serta mencegah praktik-praktik yang dapat menyebabkan salah Peraturan 

teknis ini berlaku untuk produk: Dot untuk bayi dan anak kecil, apakah terbuat dari karet atau plastik. Barang-barang 

pengasuhan anak untuk pemberian makanan cair adalah plastik, gelas atau karet (seperti sedotan, dot, botol, gelas 

untuk pemberian makanan cair, di antara barang-barang lain yang didefinisikan sebagai barang-barang perawatan 

anak untuk pemberian makanan cair). Peraturan teknis ini tidak berlaku untuk: Produk yang dirancang untuk aplikasi 

medis khusus atau untuk digunakan di bawah pengawasan medis seperti yang terkait dengan Sindrom Pierre-Robin 

atau terkait dengan bayi prematur.

Indonesia tidak mengekspor HS 3924 Tableware, kitchenware, other 

household articles and toilet articles, of plastics  ke Ekuador

https://members.wto.org/crnattac

hments/2020/TBT/ECU/20_3547

_00_s.pdf
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Ekspor Indonesia ke AS
HS 8703 Motor cars and other motor 
vehicles principally designed for the 

transport of persons 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/ECU/20_3547_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/ECU/20_3547_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/ECU/20_3547_00_s.pdf
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19 Ministerial Decree No. 

171/2020  Mandatory 

Implementation of 

Egyptian Standard ES 745 

for "corrugated board 

boxesG/TBT/N/EGY/3/Add

.32

Egypt Adendum ini berkaitan dengan pemberitahuan Keputusan Menteri No. 171/2020 (2 halaman dalam bahasa Arab) 

yang memberikan periode transisi enam bulan kepada produsen dan importir untuk mematuhi Standar Mesir ES 745 

untuk "kotak papan bergelombang" (27 halaman dalam Arab). Perlu dicatat bahwa Keputusan Menteri No. 423/2005 

(25 halaman dalam bahasa Arab) yang sebelumnya diberitahukan dalam G / TBT / N / EGY / 3 tanggal 14 Desember 

2005 diamanatkan antara lain versi awal dari Standar ini dan rancangannya adalah sebelumnya diberitahu dalam G / 

TBT / N / EGY / 3 / Add.19 tanggal 14 Mei 2019. Layak disebutkan adalah bahwa standar ini secara teknis identik 

dengan ASTM D 5639/2011 (disetujui kembali 2015). Produsen dan importir selalu diberi tahu tentang amandemen 

dalam standar Mesir melalui publikasi pesanan administratif dalam lembaran resmi. Usulan tanggal adopsi: 10 Maret 

2020 Usulan tanggal mulai berlaku: 10 April 2020 

E-mail: eos@idsc.net.eg / 

eos.tbt@eos.org.eg 

Website: http://www.eos.org.eg 

20 Children's Toys and Child 

Care Articles: 

Determinations Regarding 

ASTM F963 Elements and 

Phthalates for Unfinished 

Manufactured Fibers 

G/TBT/N/USA/1537/Add.1

United States of 

America

Komisi Keamanan Produk Konsumen (CPSC) mengeluarkan peraturan final yang menentukan bahwa serat buatan 

yang belum selesai tidak mengandung elemen ASTM F963 atau phthalate tertentu yang melebihi batas yang 

ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan CPSC untuk mainan anak-anak dan artikel penitipan anak. 

Berdasarkan penentuan ini serat buatan yang belum selesai tidak akan diminta untuk memiliki pengujian pihak ketiga 

untuk kepatuhan dengan persyaratan elemen ASTM F963 atau ftalat untuk mainan anak-anak dan barang-barang 

perawatan anak. Aturan ini berlaku pada 1 Juli 2020. Map map di Regulations.gov menyediakan akses ke dokumen 

utama untuk pembuatan peraturan ini serta komentar yang diterima: https://www.regulations.gov/docket?D=CPSC-

2019-0023 .

https://docs.wto.org/imrd/directdo

c.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN

19/USA1537A1.DOCX

21 Human Exposure to 

Radiofrequency 

Electromagnetic Fields and 

Reassessment of FCC 

Radiofrequency Exposure 

Limits and Policies 

G/TBT/N/USA/1606/Corr.

1

United States of 

America

Dalam dokumen ini,  Federal Communications Commission menunda tanggal efektif dari beberapa amandemen yang 

diterbitkan dalam aturan final pada 1 April 2020 dengan tanggal efektif 1 Juni 2020. Komisi tidak bermaksud 

amandemen tertentu mulai berlaku sampai setelah disetujui oleh Kantor. Manajemen dan Anggaran berdasarkan 

Undang-Undang Pengurangan Dokumen. TANGGAL: Efektif 29 Mei 2020 tanggal efektif amandemen 47 CFR 1.1307 

2.1091 2.1093 (instruksi perubahan 2 7 dan 8) yang diterbitkan di 85 FR 18131 1 April 2020 tertunda tanpa batas 

waktu.

https://docs.wto.org/imrd/directdo

c.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN

20/USA1606C1.DOCX
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22 Proposal for an Act 

containing an update of 

the Technical 

Requirements for 

Conformity Assessment of 

Analog TV Transmitter  

Transmission Auxiliary 

Service Transmitter (TV)  

TV Channel Converter and 

Audio and Video 

Modulator 

G/TBT/N/BRA/1013

Brazil Konsultasi Publik untuk persetujuan persyaratan teknis untuk penilaian kesesuaian pemancar tv analog pemancar 

layanan tambahan (TV) konverter saluran TV dan modulator audio dan video yang bertujuan untuk memastikan 

kesinambungan dan pembaruan kecil dari persyaratan teknis saat ini.

Indonesia tidak mengekspor produk HS 8525 Transmission apparatus 

for radio-broadcasting or television, whether or not incorporating 

reception ke Brazil

https://docs.wto.org/imrd/directdo

c.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN

20/BRA1013.DOCX

23   Ministerial Decree No. 

172/2020 regarding 

Mandatory Egyptian 

standard ES 8338 " 

mozzarella cheese and 

Cancellation of Cancels the 

Egyptian Standard ES 1008-

14 "soft cheese - part: 14 

mozzarella cheese 

G/TBT/N/EGY/1/Add.12

Egypt Adendum ini berkaitan dengan pemberitahuan Keputusan Menteri No. 172/2020 (1 halaman dalam bahasa Arab) 

yang: Memberi para produsen dan importir masa transisi enam bulan untuk mematuhi standar Mesir ES 8338 "keju 

mozzarella"  (10 halaman dalam bahasa Arab) Membatalkan Standar Mesir ES 1008-14 "keju lunak - bagian: 14 keju 

mozzarella" (11 Halaman Dalam Bahasa Arab). Perlu dicatat bahwa Keputusan Menteri No. 130/2005 (11 halaman 

dalam bahasa Arab) yang sebelumnya diberitahukan dalam G / TBT / N / EGY / 1 tanggal 14 Desember 2005 

diamanatkan antara lain versi sebelumnya dari Standar ES 1008-14. dan drafnya sebelumnya diberitahukan dalam G 

/ TBT / N / EGY / 1 / Add.11 tanggal 6 Februari 2020. Yang layak disebutkan adalah bahwa standar ini secara teknis 

identik dengan CXS 262-2006 yang diadopsi pada 2006 yang diubah pada 2010 2013 2016 2018 2019 Codex berdiri 

untuk mozzarella. Produsen dan importir selalu diberi tahu tentang amandemen dalam standar Mesir melalui 

publikasi pesanan administratif dalam lembaran resmi. Usulan tanggal adopsi: 10 Maret 2020 Usulan tanggal mulai 

berlaku: 10 April 2020

Indonesia tidak mengekspor produk HS 0406 Cheese and curd ke Egypt. E-mail: eos@idsc.net.eg / 

eos.tbt@eos.org.eg 

Website: http://www.eos.org.eg 

24 The Ministerial Decree No. 

174/2020 (2 pages  in 

Arabic) mandating the 

Egyptian Standard ES 8350-

3 for "Laminated Veneer 

Lumber (LVL)- Bonding 

quality - Part 3: 

specification" 

G/TBT/N/EGY/260

Egypt Keputusan Menteri No. 174/2020 (2 halaman dalam bahasa Arab) yang memberikan masa transisi enam bulan 

kepada produsen dan importir untuk mematuhi standar Mesir. Standar ini menetapkan persyaratan untuk Laminated 

Veneer Lumber (LVL) untuk keperluan umum dan aplikasi struktural dalam kondisi kering tropis-kering / lembab atau 

kelembaban tinggi / eksterior. Laminated Veneer Lumber (LVL) adalah deskripsi umum untuk rakitan veneer yang 

dilaminasi dengan perekat di mana arah butiran veneer luar dan sebagian besar veneer lainnya berada dalam arah 

longitudinal. Layak disebutkan adalah bahwa standar ini secara teknis identik dengan ISO 18776/2008 Amd.1: 2013 

(dikonfirmasi pada 2018).

E-mail: eos@idsc.net.eg / 

eos.tbt@eos.org.eg 

Website: http://www.eos.org.eg 
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25 Footwear and Its Parts

G/TBT/N/EGY/194/Add.2

Egypt Produk yang dicakup: Alas Kaki (ICS 61.060) Adendum ini menyangkut pemberitahuan Keputusan Menteri No. 

171/2020 (2 halaman dalam bahasa Arab) yang memberi para produsen dan importir masa transisi enam bulan 

untuk mematuhi Standar Mesir ES 3571 untuk " Alas Kaki dan Bagian - bagiannya "(16 halaman dalam bahasa Arab). 

Perlu dicatat bahwa Keputusan Menteri No. 477/2018 (3 halaman dalam bahasa Arab) yang sebelumnya 

diberitahukan dalam G / TBT / N / EGY / 194 tanggal 4 September 2018 diamanatkan antara lain versi sebelumnya 

dari Standar ini dan rancangannya adalah sebelumnya diberitahu dalam G / TBT / N / EGY / 194 / Add.1 tanggal 17 

Oktober 2019. Layak disebutkan adalah bahwa standar ini sesuai dengan: JIS S 5050: Sepatu kulit. Organisasi 

Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIDO) "Standar Kualitas yang Dapat Diterima dalam industri 

Kulit dan alas kaki" Produsen dan importir selalu diberi tahu tentang setiap amandemen dalam standar Mesir melalui 

publikasi perintah administratif dalam lembaran resmi. Usulan tanggal adopsi: 10 Maret 2020 Usulan tanggal mulai 

diberlakukan: 10 April 2020 

E-mail: eos@idsc.net.eg / 

eos.tbt@eos.org.eg 

Website: http://www.eos.org.eg 

26 Household and Similar 

Electrical Appliances

 G/TBT/N/EGY/233/Add.1

Egypt Produk-produk yang dicakup: Keselamatan rumah tangga (ICS 13.120) Peralatan listrik rumah tangga secara umum 

(ICS 97.030) Tambahan ini menyangkut pemberitahuan Keputusan Menteri No. 171/2020 (2 halaman dalam bahasa 

Arab) yang memberikan periode transisi enam bulan kepada produsen dan importir. mematuhi Standar Mesir ES 

1781 untuk "Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Serupa" (210 halaman dalam bahasa Arab) Perlu dicatat bahwa 

rancangan standar Mesir ini sebelumnya diberitahukan dalam G / TBT / N / EGY / 233 tanggal 12 November 2019. 

Layak disebutkan adalah bahwa standar ini secara teknis identik dengan modifikasi dengan IEC 60335-1: 2010 / 

AMD2: 2016 Produsen dan importir selalu mendapat informasi tentang setiap perubahan dalam standar Mesir 

melalui publikasi perintah administratif dalam lembaran resmi. Usulan tanggal adopsi: 10 Maret 2020 Usulan tanggal 

mulai berlaku: 10 April 2020

E-mail: eos@idsc.net.eg / 

eos.tbt@eos.org.eg 

Website: http://www.eos.org.eg 

27 Sterile hypodermic 

syringes – Safety 

requirements and test 

methods Part 4: Syringes 

with re-use prevention 

feature

 G/TBT/N/EGY/246/Add.1

Egypt Produk yang dicakup: Jarum suntik dan kateter (ICS 11.040.25) Adendum ini berkaitan dengan pemberitahuan 

Keputusan Menteri No. 174/2020 (2 halaman dalam bahasa Arab) yang memberikan masa transisi enam bulan 

kepada produsen dan importir untuk dipatuhi Mesir. Standar ES 1885-4 untuk "Jarum suntik suntik steril - 

Persyaratan keselamatan dan metode pengujian Bagian 4: Jarum suntik dengan fitur pencegahan penggunaan ulang" 

(19 halaman dalam bahasa Arab) Perlu dicatat bahwa rancangan Standar Mesir ini sebelumnya diberitahukan dalam 

G / TBT / N / EGY / 246 tanggal 6 Februari 2020. Layak disebutkan adalah bahwa standar ini secara teknis identik 

dengan ISO 7886-4: 2018. Produsen dan importir selalu diberi tahu tentang amandemen dalam standar Mesir melalui 

publikasi pesanan administratif dalam lembaran resmi. Usulan tanggal adopsi: 10 Maret 2020 Usulan tanggal mulai 

berlaku: 10 April 2020

Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk terkait ke Mesir E-mail: eos@idsc.net.eg / 

eos.tbt@eos.org.eg 

Website: http://www.eos.org.eg 

28 American Society of 

Mechanical Engineers 

2015-2017 Code Editions 

Incorporation by 

Reference

G/TBT/N/USA/1427/Add.1

United States of 

America

Komisi Pengaturan Nuklir AS (NRC) mengubah peraturannya untuk menggabungkan dengan merujuk pada Edisi 2015 

dan 2017 Amerika. Masyarakat Insinyur Mekanik Kode Ketel uap dan Kapal dan Edisi 2015 dan 2017 Masyarakat 

Amerika Insinyur Mekanik Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Divisi 1: Kode OM: Bagian IST 

untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. NRC juga menggabungkan dengan referensi dua kasus kode American Society 

of Mechanical Engineers yang direvisi. Tindakan ini sesuai dengan kebijakan NRC untuk secara berkala memperbarui 

peraturan untuk digabungkan dengan merujuk edisi baru dari Perhimpunan Ahli Teknik Mesin Amerika dan 

dimaksudkan untuk menjaga keselamatan pembangkit listrik tenaga nuklir dan untuk membuat kegiatan NRC lebih 

efektif dan efisien. 

Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk terkait https://www.govinfo.gov/content/

pkg/FR-2020-05-04/html/2020-

08855.htm
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29 Draft Commission 

Implementing Decision 

not approving 

chlorophene as an existing 

active substance for use in 

biocidal products of 

product-type 2 

G/TBT/N/EU/722

European Union Rancangan Keputusan Pelaksana Komisi ini tidak menyetujui klorofena sebagai zat aktif untuk digunakan dalam 

produk-produk biosidal tipe 2. Risiko-risiko untuk kesehatan manusia diidentifikasi yang tidak dapat dikurangi dengan 

langkah-langkah mitigasi risiko yang memadai dan tidak ada penggunaan yang aman dapat ditemukan. Pendapat 

European Chemical Agency dapat ditemukan di situs webnya (http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-

regulation/approval-of-active-situitu/bpc-opinions-on-active-substance- persetujuan).

Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk terkait https://members.wto.org/crnattac

hments/2020/TBT/EEC/20_3555

_00_e.pdf

30 Proyecto de Resolución 

Conjunta "Código 

Alimentario Argentino - 

Capítulo XXII 

"Misceláneos" – Art. 1417: 

Incorporación de 

ingredientes para su 

utilización en suplementos 

dietarios” 

G/TBT/N/ARG/396

Argentina Proyek yang disiapkan oleh Komisi Makanan Nasional (CONAL) memasukkan bahan-bahan berikut ke dalam daftar 

Pasal 1417: - Lutein Zeaxanthin Resveratrol Coenzyme Q10 dan Lycopene. - Identifikasi dan kemurnian sebagaimana 

ditetapkan dalam FCC dan / atau USP dan / atau Farmakope lainnya. - Gunakan: sebagai bahan untuk digunakan 

dalam suplemen makanan.

Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk terkait https://members.wto.org/crnattac

hments/2020/TBT/ARG/20_3492

_00_s.pdf

31  Pressure regulators  

automatic change-over 

devices  having a 

maximum regulated 

pressure of 4 bar  with a 

maximum capacity of 150 

kg/h  associated safety 

devices and adaptors for 

butane  propane  and their 

mixtures

G/TBT/N/EGY/3/Add.31

Egypt Produk yang dicakup: ICS: 23.060.40 (Regulator tekanan) Adendum ini berkaitan dengan pemberitahuan Keputusan 

Menteri No. 171/2020 (2 halaman dalam bahasa Arab) yang memberikan periode transisi enam bulan kepada 

produsen dan importir untuk mematuhi Standar Mesir. ES 4749 untuk "Alat pengubah tekanan otomatis dengan 

pergantian otomatis yang memiliki tekanan maksimum 4 bar dengan kapasitas maksimum 150 kg / jam terkait 

perangkat keselamatan dan adaptor untuk propana butana dan campurannya" (141 Pages Dalam Bahasa Inggris). 

Perlu dicatat bahwa Keputusan Menteri No. 423/2005 (25 halaman dalam bahasa Arab) yang sebelumnya 

diberitahukan dalam G / TBT / N / EGY / 3 tanggal 14 Desember 2005 diamanatkan antara lain versi awal dari Standar 

ini dan rancangannya adalah sebelumnya diberitahukan dalam G / TBT / N / EGY / 3 / Add.29 tanggal 6 Februari 

2020. Yang layak disebutkan adalah bahwa Standar ini mengadopsi konten teknis EN 16129: 2013 Produsen dan 

importir selalu diberi tahu tentang setiap amandemen dalam standar Mesir melalui publikasi perintah administratif 

dalam lembaran resmi. Usulan tanggal adopsi: 10 Maret 2020 Usulan tanggal mulai berlaku: 10 April 2020 

E-mail: eos@idsc.net.eg / 

eos.tbt@eos.org.eg 

Website: http://www.eos.org.eg 

32 Tobacco Products  

Required Warnings for 

Cigarette Packages and 

Advertisements  Delayed 

Effective Date 

G/TBT/N/USA/1519/Add.4

United States of 

America

Sesuai dengan perintah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Texas Timur, tindakan ini menunda 

tanggal efektif aturan terakhir ("Produk Tembakau Memerlukan Peringatan untuk Paket dan Iklan Rokok") yang 

diterbitkan pada 18 Maret 2020 dari 18 Juni 2021 hingga 16 Oktober 2021.

https://www.govinfo.gov/content/

pkg/FR-2020-05-29/html/2020-

11462.htm

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/ARG/20_3492_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/ARG/20_3492_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/ARG/20_3492_00_s.pdf
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33 Amendment of the 

ministerial ordinance on 

the specifications and 

standards of feeds and 

feed additives, the 

Maximum Levels for 

contaminants in feed 

commodities and issue of 

the public notification of 

the horse only for 

intended for human 

consumption

G/TBT/N/JPN/663/Add.1

Japan Amandemen peraturan menteri tentang spesifikasi dan standar pakan dan aditif pakan Level Maksimum untuk 

kontaminan dalam komoditas pakan dan mengeluarkan pemberitahuan publik tentang kuda hanya untuk konsumsi 

manusia. Sebagaimana diberitahukan dalam G / TBT / N / JPN / 663 tanggal 6 April 2020 amandemen peraturan 

menteri tentang spesifikasi dan standar pakan dan aditif pakan Tingkat Maksimum untuk kontaminan dalam 

komoditas pakan dan masalah pemberitahuan publik tentang kuda hanya untuk dimaksudkan untuk konsumsi 

manusia akan mulai berlaku pada 1 Desember 2020. Amandemen dan masalah tersebut diterbitkan dalam "Kampo" 

(Lembaran Resmi Jepang) pada 1 Juni 2020 dan juga tersedia dari lampiran.

https://members.wto.org/crnattac

hments/2020/TBT/JPN/20_3513

_00_e.pdf

34 Proposal for an Act 

containing an update of 

the Technical 

Requirements for 

Conformity Assessment of 

Community Broadcasting 

Service Transmitter - 

RadCom 

G/TBT/N/BRA/1012

Brazil Konsultasi Publik untuk persetujuan persyaratan teknis untuk penilaian kesesuaian pemancar yang diterapkan pada 

pemancar layanan penyiaran komunitas yang bertujuan untuk memastikan kesinambungan dan pembaruan kecil dari 

persyaratan teknis saat ini

Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk terkait ke Brazil https://sistemas.anatel.gov.br/SA

CP/Contribuicoes/TextoConsulta

.asp?CodProcesso=C2350&Tipo

=1&Opcao=andamento

35 Smoked Fish

G/TBT/N/EGY/1/Add.16

Egypt Produk yang dicakup: ICS: 67.120.30 (Ikan dan produk perikanan). Adendum ini menyangkut pemberitahuan 

Keputusan Menteri No. 173/2020 (1 halaman dalam bahasa Arab) yang memberikan periode transisi enam bulan 

kepada produsen dan importir untuk mematuhi peraturan tersebut. Standar Mesir ES 288 untuk "ikan asap" (11 

halaman dalam bahasa Arab). Perlu dicatat bahwa Keputusan Menteri No. 130/2005 (11 halaman dalam bahasa 

Arab) yang sebelumnya diberitahukan dalam G / TBT / N / EGY / 1 tanggal 14 Desember 2005 diamanatkan antara 

lain versi sebelumnya dari Standar ini. Layak disebutkan adalah bahwa Standar ini secara teknis identik dengan 

dudukan Codex. 311-2013 Diadopsi pada tahun 2013 Diubah pada tahun 2016 2018 standar Codex untuk ikan asap 

ikan dan ikan asap kering. Produsen dan importir selalu diberi tahu tentang amandemen dalam standar Mesir melalui 

publikasi pesanan administratif dalam lembaran resmi. Usulan tanggal adopsi: 10 Maret 2020 Usulan tanggal mulai 

diberlakukan: 10 April 2020 

Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk terkait ke Mesir E-mail: eos@idsc.net.eg / 

eos.tbt@eos.org.eg 

Website: http://www.eos.org.eg 

36 • Proposed amendment to 

the Enforcement Rule of 

the Electrical Appliances 

and Consumer Products 

Safety Control Act (3 

pages, in Korean)

• Proposed amendment to 

the KATS Notice of the 

Electrical Appliances and 

Consumer Products Safety 

Control (7 pages, in 

Korean)

G/TBT/N/KOR/834/Add.1

Korea  Republic of Untuk memperkuat efektivitas manajemen keselamatan PCS (Sistem Konversi Daya) untuk ESS (Sistem Penyimpanan 

Energi), KATS mengubah tanggal penegakan untuk sertifikasi KC untuk PCS di bawah 1MW dari 1 Desember 2021 

hingga 1 Oktober 2020.

1. Mengubah tanggal penegakan untuk sertifikasi KC untuk PCS di bawah 1MW (1 Desember 2021 → 1 Oktober 

2020)

2. Mengubah metode klasifikasi model PCS (Bagian → Tegangan DC dan nilai kapasitas)

https://members.wto.org/crnattac

hments/2020/TBT/KOR/20_3583

_00_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattac

hments/2020/TBT/KOR/20_3583

_01_x.pdf
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37 The Ministerial Decree No. 

477/2018 (3 pages, in 

Arabic) mandating the 

Egyptian standard ES 3572 

"Sports shoes and Its 

Parts"

G/TBT/N/EGY/191/Add.2

Egypt Adendum ini berkaitan dengan pemberitahuan Keputusan Menteri No. 171/2020 (2 halaman, dalam bahasa Arab) 

yang memberikan periode transisi enam bulan kepada produsen dan importir untuk mematuhi Standar Mesir ES 

3572 untuk "Alas kaki olah raga dan bagian-bagiannya" ( 28 halaman, dalam bahasa Arab).

Keputusan Menteri No. 477/2018 (3 halaman, dalam bahasa Arab) yang sebelumnya  dinotifikasikan melalui 

G/TBT/N/EGY/191 tanggal 4 September 2018 diamanatkan antara lain versi sebelumnya dari Standar ini, dan Draf 

sebelumnya dinotifikasikan melalui G/TBT/N/EGY/191/Add.1 tanggal 17 Oktober 2019.

Disebutkan bahwa standar ini mematuhi:

• JIS S 5050: Sepatu kulit.

• United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) "Standar Kualitas yang Dapat Diterima dalam industri 

Kulit dan alas kaki"

E-mail: eos@idsc.net.eg / 

eos.tbt@eos.org.eg 

Website: http://www.eos.org.eg 

38  Draft of Egyptian standard 

ES 3644 for "paper 

products (tissue paper)"

G/TBT/N/EGY/232/Add.1

Egypt Adendum ini berkaitan dengan pemberitahuan Keputusan Menteri No. 174/2020 (2 halaman, dalam bahasa Arab) 

yang memberi para produsen dan importir masa transisi dua belas bulan untuk mematuhi ES Mesir Standar 3644 

untuk "produk kertas (kertas tisu)" ( 16 halaman, dalam bahasa Arab).

Draf Standar Mesir ini sebelumnya dinotifikasikan melalui G/TBT/N/EGY/232 tanggal 17 Oktober 2019.

Disebutkan bahwa standar ini mematuhi:

- Handuk dan serbet dapur kertas tisu Versi 1-22.09.2004

- 2009/568 / EC "Label ramah lingkungan untuk kertas tisu"

- 2009/598 / EC "label ramah lingkungan untuk kasur"

- GSO 143/1991

- Hasil tes laboratorium

Indonesia tidak mengekspor HS  4818 (Toilet paper and similar paper, 

cellulose wadding or webs of cellulose fibres, of a kind used .. ) ke Egypt

E-mail: eos@idsc.net.eg / 

eos.tbt@eos.org.eg 

Website: http://www.eos.org.eg 

39 Draft of Egyptian standard 

ES 5149-2 for "Commercial 

refrigerating appliances 

Including refrigerated 

display cabinets, cold 

rooms, etc"

G/TBT/N/EGY/242/Add.1

Egypt Adendum ini berkaitan dengan pemberitahuan Keputusan Menteri No. 171/2020 (2 halaman, dalam bahasa Arab) 

yang memberikan periode transisi enam bulan kepada produsen dan importir untuk mematuhi Standar Mesir ES 

5149-2 untuk "Peralatan pendingin komersial termasuk pendingin lemari pajangan, ruang dingin, dll "(104 halaman, 

dalam bahasa Inggris)

Rancangan standar Mesir ini sebelumnya   dinotifikasikan melalui G/TBT/N/EGY/242 tanggal 6 Februari 2020,

Disebutkan adalah bahwa standar ini mengadopsi ISO 23953-2: 2015

E-mail: eos@idsc.net.eg / 

eos.tbt@eos.org.eg 

Website: http://www.eos.org.eg 

40 American Society of 

Mechanical Engineers 

2015-2017 Code Editions 

Incorporation by 

ReferenceG/TBT/N/USA/1

427/Add.1/Corr.1

United States of 

America

Komisi Pengaturan Nuklir AS (NRC) sedang mengubah peraturannya untuk memasukkan dengan mengacu pada Edisi 

2015 dan 2017 dari Masyarakat Amerika tentang Ketel Teknisi Mekanik dan Kode Kapal Tekanan dan Edisi 2015 dan 

2017 dari Masyarakat Amerika untuk Teknik Mesin Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga 

Nuklir, Divisi 1: Kode OM: Bagian IST, untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. NRC juga menggabungkan dengan 

referensi dua kasus kode American Society of Mechanical Engineers yang direvisi. Tindakan ini sesuai dengan 

kebijakan NRC untuk secara berkala memperbarui peraturan untuk digabungkan dengan merujuk edisi baru dari 

Perhimpunan Ahli Teknik Mesin Amerika dan dimaksudkan untuk menjaga keselamatan pembangkit listrik tenaga 

nuklir dan untuk membuat kegiatan NRC lebih efektif dan efisien.

Indonesia tidak mengekspor HS  8401 (Nuclear reactors; fuel elements 

"cartridges", non-irradiated, for nuclear reactors; machinery... ) ke USA

https://www.govinfo.gov/content/

pkg/FR-2020-05-04/html/2020-

08855.htm 

https://www.govinfo.gov/content/

pkg/FR-2020-05-04/pdf/2020-

08855.pdf 

https://members.wto.org/crnattac

hments/2020/TBT/USA/20_3561

_00_e.pdf
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41 Ministerial Decree No. 

174/2020 (2 pages  in 

Arabic) cancels the 

Egyptian standard ES 5050 

"Low pressure non-

Adjustable Regulators for 

Liquefied Petroleum Gases 

for non-domestic 

Appliances of nominal 

outlet pressure 150 m 

bar" G/TBT/N/EGY/259

Egypt Standar Mesir ini berlaku untuk regulator bertekanan rendah dan tidak dapat disetel yang memiliki tekanan outlet 

maksimum kurang dari atau sama dengan 200 mbar, dengan kapasitas kurang dari atau sama dengan 4 kg / jam, dan 

perangkat keamanan terkait untuk butana, propana atau campuran mereka.

Standar ini secara teknis identik dengan EN 12864: 2001

Indonesia tidak mengekspor HS  9032 (Regulating or controlling 

instruments and apparatus excluding taps, cocks and valves of 

heading . . .)  ke Egypt

E-mail: eos@idsc.net.eg / 

eos.tbt@eos.org.eg 

Website: http://www.eos.org.eg 

42 Proyecto de Resolución 

Conjunta "Código 

Alimentario Argentino - 

Capítulo XVI "Correctivos y 

coadyuvantes" – 

Modificación de los 

Artículos 1293 y 1294 con 

relación a las sustancias 

amargas para uso en la 

industria alimentaria” 

G/TBT/N/ARG/395

Argentina Komisi Pangan Nasional (CONAL) menghilangkan Pasal 1293 yang menetapkan zat yang dilarang dalam industri 

makanan sebagai berikut: absinthe, gaharu dan rue.

Cape Aloe dimasukkan dalam Pasal 1294 sebagai zat untuk penggunaan yang diizinkan dalam industri makanan.

Indonesia tidak mengekspor HS  1302.19 (Vegetable saps and extracts 

(excluding liquorice, hops and opiu ) ke Argentina

https://members.wto.org/crnattac

hments/2020/TBT/ARG/20_3489

_00_s.pdf

https://members.wto.org/crnattac

hments/2020/TBT/ARG/20_3489

_01_s.pdf

43 Ministerial Decree for

the application of 

mandatory Egyptian 

standards related to food 

products

G/TBT/N/EGY/2/Add.17

Egypt Adendum ini berkaitan dengan pemberitahuan Keputusan Menteri No. 173/2020 (1 halaman, dalam bahasa Arab) 

yang memberi para produsen dan importir masa transisi enam bulan untuk mematuhi ES Standar Mesir 1007-2 

untuk "keju keras" - bagian: 2 keju cheddar "(11 halaman, dalam bahasa Arab).

Keputusan Menteri No. 515/2005 (10 halaman, dalam bahasa Arab) yang sebelumnya dinotifikasikan melalui  G/TBT 

N/EGY/2 tanggal 14 Desember 2005 diamanatkan antara lain versi sebelumnya dari Standar ini, dan Draf sebelumnya 

dinotifikasikan melalui G/TBT/N/EGY/2/Add.14 tanggal 6 Februari 2020.

Standar ini secara teknis identik dengan CODEX STAN C-1/1966 Diadopsi pada tahun 1996. Direvisi pada tahun 2007. 

Diubah pada tahun 2008, 2010, 2013, 2018, 2019.

Indonesia tidak mengekspor HS  0406 (Cheese and curd)  ke Egypt E-mail: eos@idsc.net.eg / 

eos.tbt@eos.org.eg 

Website: http://www.eos.org.eg 

44 Ministerial

Decree No. 93-2013 for 

the application of 

mandatory Egyptian 

standards related to food

products

G/TBT/N/EGY/34/Add.6

Egypt Adendum ini berkaitan dengan pemberitahuan Keputusan Menteri No. 173/2020 (1 halaman, dalam bahasa Arab) 

yang memberikan periode transisi enam bulan kepada produsen dan importir untuk mematuhi standar ES 516 Mesir 

untuk "udang beku" (13 halaman, di Arab).

Keputusan Menteri No. 93/2013 (4 halaman, dalam bahasa Arab) yang sebelumnya  dinotifikasikan melalui 

G/TBT/N/EGY/34 tanggal 30 April 2013, diamanatkan antara lain versi sebelumnya dari Standar ini.

Standar ini secara teknis identik dengan Codex stand 92-1981 yang diadopsi pada 1981, direvisi pada 1995, 2017 dan 

diubah pada 2011, 2013, 2014: Standar Codex untuk udang atau udang beku beku.

Indonesia tidak mengekspor HS  1605.21 ( Shrimps and prawns, 

prepared or preserved, not in airtight containers (excluding smoked))  ke 

Egypt

E-mail: eos@idsc.net.eg / 

eos.tbt@eos.org.eg 

Website: http://www.eos.org.eg 

45 Proposal for amendment 

to legal inspection 

requirements for hot 

cathode fluorescent 

lampsG/TBT/N/TPKM/398

/Add.1

Chinese Taipei Wilayah Pabean Terpisah Taiwan, Penghu, Kinmen dan Matsu ingin memberi tahu bahwa "Amandemen terhadap 

persyaratan pemeriksaan hukum untuk lampu fluoresen katoda panas" sesuai G / TBT / N / TPKM / 398 pada 22 

Januari 2020, diumumkan secara resmi pada 1 Juni 2020 dan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2021.

Indonesia tidak mengekspor HS  8539.31 (Discharge lamps, fluorescent, 

hot cathode ) ke Egypt

https://members.wto.org/crnattac

hments/2020/TBT/TPKM/20_350

7_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattac

hments/2020/TBT/TPKM/20_350

7_00_x.pdf
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46 Proposal for an Act 

containing an update of 

the Technical 

Requirements for 

Conformity Assessment of 

Analog Terrestrial AM 

Broadcasting Transmitter 

G/TBT/N/BRA/1011

Brazil Konsultasi Publik untuk persetujuan persyaratan teknis untuk penilaian kesesuaian pemancar siaran AM analog 

analog terestrial, yang bertujuan untuk memastikan kesinambungan dan pembaruan minorl dari persyaratan teknis 

saat ini

https://sistemas.anatel.gov.br/SA

CP/Contribuicoes/TextoConsulta

.asp?CodProcesso=C2348&Tipo

=1&Opcao=andamento

47 Ordinance No. 107  27 

May 2020 (Portaria MAPA 

nº 107  de 27 de maio de 

2020) published by the 

Brazilian Official Gazette 

No. 102  on 29 May 2020 

G/TBT/N/BRA/1016

Brazil Penyampaian Peraturan No. 107, 27 Mei 2020, membuka periode 45 hari untuk mengomentari daftar awal terkait 

dengan Sekretariat Kesehatan dan Inspeksi Hewan dan Tumbuhan (SDA / MAPA).

Notifikasi terkait Secretariat of Animal and Plant Health and Inspection 

(SDA/MAPA).

http://www.in.gov.br/web/dou/-

/portaria-n-107-de-27-de-maio-

de-2020-259214789

https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/TextoConsulta.asp?CodProcesso=C2348&Tipo=1&Opcao=andamento
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/TextoConsulta.asp?CodProcesso=C2348&Tipo=1&Opcao=andamento
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/TextoConsulta.asp?CodProcesso=C2348&Tipo=1&Opcao=andamento
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/TextoConsulta.asp?CodProcesso=C2348&Tipo=1&Opcao=andamento
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-107-de-27-de-maio-de-2020-259214789
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-107-de-27-de-maio-de-2020-259214789
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-107-de-27-de-maio-de-2020-259214789
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48 Ministerial Decree for

the application of 

mandatory Egyptian 

standards related to food 

products

G/TBT/N/EGY/1/Add.15

Egypt Adendum ini  berkaitan pemberitahuan Keputusan Menteri No. 173/2020 (1 halaman, dalam bahasa Arab) yang 

memberikan periode transisi enam bulan kepada produsen dan importir untuk mematuhi Standar Mesir ES 3494 

untuk "ikan dingin" (11 halaman, di Arab).

Perlu dicatat bahwa Keputusan Menteri No. 130/2005 (11 halaman, dalam bahasa Arab) yang sebelumnya  

dinotifikasikan melalui G/TBT/N/EGY/1 tanggal 14 Desember 2005 diamanatkan antara lain versi sebelumnya dari 

Standar ini.

Standar ini secara teknis identik dengan CODEX STAN 36-1981 Diadopsi pada tahun 1981, Direvisi pada tahun 1995, 

2017 dan Diubah pada tahun 2013: Standar Codex untuk ikan beku cepat beku, tidak direvisiasi dan dikeluarkan dari 

pengeluaran.

Indonesia tidak mengekspor HS  0302 (Fish, fresh or chilled)  ke Egypt E-mail: eos@idsc.net.eg / 

eos.tbt@eos.org.eg 

Website: http://www.eos.org.eg 

49 Keputusan Menteri No. 

17/2020 tentang periode 

transisi selama enam 

bulan untuk mematuhi 

standar  Mesir ES 7823 

untuk "Persyaratan 

efisiensi energi untuk 

lampu listrik dan lampu 

luminer"

G/TBT/N/EGY/76/Add.2

Egypt Adendum ini berkaitan dengan pemberitahuan Keputusan Menteri No. 171/2020 (2 halaman dalam bahasa Arab) 

yang memberi produsen dan importir masa transisi enam bulan untuk mematuhi Standar Mesir. ES 7823 untuk 

"Persyaratan efisiensi energi untuk lampu listrik dan luminer" (38 halaman dalam bahasa Inggris). Sebagai informasi, 

bahwa Keputusan Menteri sebelumnya No. 975/2014 (2 halaman dalam bahasa Arab) telah diberitahukan dalam 

G/TBT/N/EGY/76 tanggal 9 Maret 2015 dan versi sebelumnya dari Standar Mesir ini dinotifkasikan pula melalui 

G/TBT/N/EGY/76/Add.1 tanggal 12 November 2019. Standar ini secara teknis identik dengan modifikasi dengan 

peraturan komisi (UE) No 874/2012 dan peraturan komisi (UE) ) Tidak 1194/2012. Produsen dan importir selalu 

diinformasikan tentang amandemen dalam standar Mesir melalui publikasi pesanan administratif dalam lembaran 

resmi. Keputusan menteri ini diadopsi pada tanggal 10 Maret 2020 dan akan mulai berlaku pada 10 April 2020.  

Agensi atau otoritas yang ditunjuk untuk menangani komentar dan permintaan teks adalah National Enquiry Point 

Mesir untuk Standarisasi dan Kualitas 16 Tadreeb El-Modarrebeen St. Ameriya Cairo - Mesir E-mail: eos@idsc.net.eg/ 

eos.tbt@eos.org.eg Situs web: http://www.eos.org.eg Telp: + (202) 22845528 Faks: + (202) 22845504

Tidak terdapat nilai ekspor yang signifikan untuk produk ini ke Mesir E-mail: eos@idsc.net.eg / 

eos.tbt@eos.org.eg 

Website: http://www.eos.org.eg 

50  Keputusan Menteri No. 

174/2020 tentang periode 

transisi enam bulan untuk 

mematuhi Standar Mesir 

ES 4230-1 untuk "Kursi 

Tinggi Anak-Anak - Bagian 

1: Persyaratan 

keselamatan" 

G/TBT/N/EGY/231/Add.1

Egypt Adendum ini menyangkut pemberitahuan Keputusan Menteri No. 174/2020 (2 halaman, dalam bahasa Arab) yang 

memberikan periode transisi enam bulan kepada produsen dan importir untuk mematuhi Standar Mesir ES 4230-1 

untuk "Kursi Tinggi Anak-Anak - Bagian 1: Persyaratan keselamatan "(14 halaman, dalam bahasa Arab). Sebagai 

informasi rancangan Standar Mesir ini sebelumnya diberitahukan dalam G / TBT / N / EGY / 231 tanggal 17 

September 2019 dan standar ini identik dengan EN 14988-1: 2006 + A1: 2012. Keputusan menteri ini diadopsi pada 

tanggal 10 Maret 2020 dan akan mulai berlaku pada 10 April 2020.  Agensi atau otoritas yang ditunjuk untuk 

menangani komentar dan permintaan teks adalah National Enquiry Point Mesir untuk Standarisasi dan Kualitas 16 

Tadreeb El-Modarrebeen St. Ameriya Cairo - Mesir E-mail: eos@idsc.net.eg/ eos.tbt@eos.org.eg Situs web: 

http://www.eos.org.eg Telp: + (202) 22845528 Faks: + (202) 22845504

Tidak terdapat nilai ekspor yang signifikan untuk produk ini ke Mesir E-mail: eos@idsc.net.eg / 

eos.tbt@eos.org.eg 

Website: http://www.eos.org.eg 

51 Keputusan Menteri No. 

171/2020 tentang periode 

transisi enam bulan untuk 

mematuhi Standar Mesir 

ES 4621 "Peralatan 

Pernafasan - Sirkuit 

Terbuka sendiri 

terkandung alat 

menyelam udara 

terkompresi - Pengujian 

dan penandaan 

persyaratan"

G/TBT/N/EGY/241/Add.1 

Egypt Adendum ini menyangkut pemberitahuan Keputusan Menteri No. 171/2020 (2 halaman dalam bahasa Arab) yang 

memberikan periode transisi enam bulan kepada produsen dan importir untuk mematuhi Standar Mesir ES 4621 

untuk "Peralatan Pernafasan - Sirkuit Terbuka sendiri terkandung alat menyelam udara terkompresi - Pengujian dan 

penandaan persyaratan "(51 halaman dalam bahasa Inggris). Sebagai informasi, konsep standar Mesir ini sebelumnya 

diberitahukan dalam G/TBT/N/EGY/241 tanggal 6 Februari 2020. Standar ini mengadopsi konten teknis EN 250: 2014 

Produsen dan importir selalu diberi informasi tentang setiap amandemen dalam standar Mesir melalui publikasi 

pesanan administratif dalam lembaran resmi. Keputusan menteri ini diadopsi pada tanggal 10 Maret 2020 dan akan 

mulai berlaku pada 10 April 2020.  Agensi atau otoritas yang ditunjuk untuk menangani komentar dan permintaan 

teks adalah National Enquiry Point Mesir untuk Standarisasi dan Kualitas 16 Tadreeb El-Modarrebeen St. Ameriya 

Cairo - Mesir E-mail: eos@idsc.net.eg/ eos.tbt@eos.org.eg Situs web: http://www.eos.org.eg Telp: + (202) 22845528 

Faks: + (202) 22845504

Tidak terdapat nilai ekspor yang signifikan untuk produk ini ke Mesir E-mail: eos@idsc.net.eg / 

eos.tbt@eos.org.eg 

Website: http://www.eos.org.eg 



No Judul
Notifying 

Member(s)
Deskripsi Regulasi Teknis Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait Link(s) to full text

52 Program Konservasi 

Energi: Prosedur Uji untuk 

Motor Listrik BADAN: 

Kantor Efisiensi Energi dan 

Energi Terbarukan 

Departemen Energi AKSI: 

Permintaan informasi

G/TBT/N/USA/1481/Add.1

Amerika Serikat Departemen Energi AS meminta komentar publik untuk mempertimbangkan apakah akan mengubah prosedur 

pengujian DOE untuk motor listrik. Untuk menginformasikan pihak yang berkepentingan dan untuk memfasilitasi 

proses ini, dokumen ini mengidentifikasi beberapa masalah mengenai prosedur pengujian saat ini di mana komentar 

dicari dan mengundang komentar publik tentang topik yang relevan (termasuk yang belum secara khusus diangkat). 

Sementara masalah yang diuraikan dalam dokumen ini fokus pada bagaimana mengatasi pembaruan standar 

pengujian industri baru-baru ini dan potensi klarifikasi definisi dan pengaturan pengujian untuk informasi dan data 

motor listrik mengenai topik tambahan yang relevan dengan amandemen prosedur pengujian potensial juga dicari 

termasuk metode untuk mengurangi beban regulasi sambil memastikan keterwakilan prosedur. Komentar dan 

informasi tertulis akan diterima pada atau sebelum 20 Juli 2020. Map map di Regulations.gov menyediakan akses ke 

dokumen utama untuk permintaan informasi ini di https://www.regulations.gov/docket?D=EERE-2020- BT-TP-0011. 

Program Efisiensi Energi untuk Peralatan Komersial dan Industri Tertentu: Prosedur Pengujian Pelabelan dan 

Persyaratan Sertifikasi untuk Motor Listrik Peraturan Final diterbitkan 5 Oktober 1999: https: 

//www.govinfo.gov/content/pkg/FR-1999-10-05/html/ 99-21119.htmhttps: //www.govinfo.gov/content/pkg/FR-

1999-10-05/pdf/99-21119.pdf G / TBT / N / USA / 440 / Add.2 Program Konservasi Energi: Prosedur Uji untuk Motor 

Listrik dan Motor Listrik Kecil Final Aturan diterbitkan 4 Mei 2012: https: //www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2012-

05-04/html/2012-10434.htmhttps: // www. govinfo.gov/content/pkg/FR-2012-05-04/pdf/2012-10434.pdf Folder 

map untuk pembuatan peraturan Program Konservasi Energi pada Prosedur Uji untuk Motor Listrik Kecil tersedia di 

Regulations.gov dan menyediakan akses ke dokumen primer dan pendukung tambahan yang relevan serta komentar 

yang diterima: https://www.regulations.gov/docket?D=EERE-2007-BT-TP-0008. G / TBT / N / USA / 838 / Add.1 

Program Konservasi Energi: Prosedur Tes untuk Motor Listrik Peraturan Final diterbitkan 13 Desember

https://members.wto.org/crnattac

hments/2020/TBT/USA/20_3559

_00_e.pdf

53 Konsep Resolusi Bersama 

"Kode Makanan Argentina 

- Bab XVI" Korektif dan 

adjuvan "- Pasal 1249: 

Jamur yang dapat 

dimakan"

G/TBT/N/ARG/397

Argentina Proyek yang disiapkan oleh Komisi Pangan Nasional (CONAL) memasukkan genera dan / atau spesies jamur lain yang 

diakui secara internasional ke dalam daftar jamur yang dapat dimakan liar dan yang dapat dimakan dari Pasal 1249.

Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk ini ke Argentina https://members.wto.org/crnattac

hments/2020/TBT/ARG/20_3488

_00_s.pdf

54 Keputusan Menteri No. 

173/2020 tentang masa 

transisi enam bulan untuk 

mematuhi Standar Mesir 

ES 1007-4 S untuk "hard 

cheese- part: 4 keju romi"

G/TBT/N/EGY/2/Add.16

Egypt Adendum ini berkenaan dengan pemberitahuan Keputusan Menteri No. 173/2020 (1 halaman dalam bahasa Arab) 

yang memberi para produsen dan importir masa transisi enam bulan untuk mematuhi ES 1007-4 Standar Mesir 

untuk "hard cheese- part: 4 keju romi (romy) "(10 halaman dalam bahasa Arab). Perlu dicatat bahwa Keputusan 

Menteri No. 515/2005 (10 halaman dalam bahasa Arab) yang sebelumnya diberitahukan dalam G / TBT / N / EGY / 2 

tanggal 14 Desember 2005 diamanatkan antara lain versi sebelumnya dari Standar Mesir ini dan rancangannya. 

sebelumnya diberitahukan dalam G / TBT / N / EGY / 2 / Add.10 tanggal 6 Februari 2020. Layak disebutkan adalah 

bahwa standar ini telah dirumuskan menurut penelitian Nasional. Produsen dan importir selalu diberi tahu tentang 

amandemen dalam standar Mesir melalui publikasi pesanan administratif dalam lembaran resmi. Keputusan menteri 

ini diadopsi pada tanggal 10 Maret 2020 dan akan mulai berlaku pada 10 April 2020.  Agensi atau otoritas yang 

ditunjuk untuk menangani komentar dan permintaan teks adalah National Enquiry Point Mesir untuk Standarisasi 

dan Kualitas 16 Tadreeb El-Modarrebeen St. Ameriya Cairo - Mesir E-mail: eos@idsc.net.eg/ eos.tbt@eos.org.eg Situs 

web: http://www.eos.org.eg Telp: + (202) 22845528 Faks: + (202) 22845504

Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk ini ke Mesir https://docs.wto.org/imrd/directdo

c.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN

05/EGY2A16.DOCX
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55 Keputusan Menteri No. 

171/2020 tentang masa 

transisi enam bulan untuk 

mematuhi Standar Mesir 

ES 3123 -3 untuk 

"Keamanan mainan - 

Bagian 3: Migrasi elemen 

tertentu"

G/TBT/N/EGY/16/Add.3

Egypt Adendum ini berkaitan dengan pemberitahuan Keputusan Menteri No. 171/2020 (2 halaman dalam bahasa Arab) 

yang memberi para produsen dan importir masa transisi enam bulan untuk mematuhi Standar Mesir ES 3123 -3 

untuk "Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi elemen tertentu" (56 halaman dalam bahasa Arab). Perlu dicatat 

bahwa Keputusan Menteri No.758 / 2008 (3 halaman dalam bahasa Arab) yang sebelumnya diberitahukan dalam G / 

TBT / N / EGY / 16 / Add.1 tanggal 3 Maret 2015 diamanatkan antara lain versi sebelumnya dari Standar ini. dan 

drafnya sebelumnya diberitahukan dalam G / TBT / N / EGY / 16 / Add.2 tanggal 13 Mei 2019. Layak disebutkan 

adalah bahwa standar ini sesuai dengan EN 71-3: 2013 + A3: 2018. Produsen dan importir selalu diberi tahu tentang 

amandemen dalam standar Mesir melalui publikasi pesanan administratif dalam lembaran resmi. Keputusan menteri 

ini diadopsi pada tanggal 10 Maret 2020 dan akan mulai berlaku pada 10 April 2020.  Agensi atau otoritas yang 

ditunjuk untuk menangani komentar dan permintaan teks adalah National Enquiry Point Mesir untuk Standarisasi 

dan Kualitas 16 Tadreeb El-Modarrebeen St. Ameriya Cairo - Mesir E-mail: eos@idsc.net.eg/ eos.tbt@eos.org.eg Situs 

web: http://www.eos.org.eg Telp: + (202) 22845528 Faks: + (202) 22845504

Tidak terdapat nilai ekspor yang signifikan untuk produk ini ke Mesir https://docs.wto.org/imrd/directdo

c.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN

10/EGY16A3.DOCX

56 Amandemen UU Kereta 

Api 

G/TBT/N/TPKM/335/Add.

1

China Taipei Wilayah Pabean Terpisah Taiwan Penghu Kinmen dan Matsu ingin memberi tahu bahwa "Amandemen UU Kereta 

Api" sesuai G / TBT / N / TPKM / 335 pada 28 Agustus 2018 diumumkan secara resmi pada 19 Mei 2020 dan mulai 

berlaku pada 19 Mei 2020. hari yang sama. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: WTO / TBT Enquiry PointBureau of 

Standard Metrology and InspectionMinistry of Economic Affairs No. 4 dtk 1 Jinan Rd. Zhongzheng Dist. Taipei City 

100 Taiwan Telp: (886-2) 3343-5140 Faks: (886-2) 2343-1804 E-mail: tbtenq@bsmi.gov.tw

Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk ini ke China Taipei https://docs.wto.org/imrd/directdo

c.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN

18/TPKM335A1.DOCX

57 Rules on the importation, 

confined sowing, storage 

and conditioning of 

genetically modified 

propagation material, and 

repeal of Resolution No. 

1523 of 2001

G/TBT/N/CHL/519/Add.1

Chile Menetapkan peraturan untuk impor penanaman terbatas,pemernanenan, dan pengkondisian bahan perbanyakan 

yang dimodifikasi secara genetik dan resolusi Resolusi No. 1523 tahun 2001 Kementerian Pertanian melalui Dinas 

Pertanian dan Peternakan menginformasikan tentang pemberitahuan G / TBT / N / CHL / 519 Proposal yang 

menetapkan peraturan untuk impor penanaman terbatas, pemermanenan dan pengkondisian bahan perbanyakan 

yang dimodifikasi secara genetik, dan membatalkan Resolusi No. 1523 tahun 2001 yang diberitahukan pada tanggal 1 

April 2020, yang telah memutuskan untuk menambah periode pengiriman komentar hingga 15 Juni 2020.

Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk ini ke Chile https://docs.wto.org/imrd/directdo

c.asp?DDFDocuments/v/G/TBT

N20/CHL519A1.DOCX

58 Proposal untuk Undang-

Undang yang berisi 

pembaruan Persyaratan 

Teknis untuk Penilaian 

Kesesuaian pemancar 

Autocine

G/TBT/N/BRA/1015

Brazil Konsultasi Publik untuk persetujuan persyaratan teknis untuk penilaian kesesuaian pemancar yang diterapkan pada 

pemancar autocine yang bertujuan untuk memastikan kesinambungan dan pembaruan kecil dari persyaratan teknis 

saat ini.

Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk ini ke Brazil https://docs.wto.org/imrd/directdo

c.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN

20/BRA1015.DOCX
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59 Keputusan Menteri No. 

173/2020  tentang  masa 

transisi enam bulan untuk 

mematuhi  Standar Mesir  

ES 1008-12 untuk "keju 

lunak - bagian: 12 feta 

cheese " 

G/TBT/N/EGY/1/Add.14

Egypt Adendum ini berkenaan dengan pemberitahuan Keputusan Menteri No. 173/2020 (1 halaman dalam bahasa Arab) 

yang memberi para produsen dan importir masa transisi enam bulan untuk mematuhi ES Standar Mesir 1008-12 

untuk "keju lunak - bagian: 12 feta cheese "(11 Halaman Dalam Bahasa Arab). Perlu dicatat bahwa Keputusan 

Menteri No. 130/2005 (11 halaman dalam bahasa Arab) yang sebelumnya diberitahukan dalam G / TBT / N / EGY / 1 

tanggal 14 Desember 2005 diamanatkan antara lain versi sebelumnya dari Standar Mesir ini dan konsepnya. 

sebelumnya diberitahukan dalam G / TBT / N / EGY / 1 / Add.10 tanggal 6 Februari 2020. Layak disebutkan adalah 

bahwa standar ini telah dirumuskan menurut penelitian Nasional. Produsen dan importir selalu diberi tahu tentang 

amandemen dalam standar Mesir melalui publikasi pesanan administratif dalam lembaran resmi. Keputusan menteri 

ini diadopsi pada tanggal 10 Maret 2020 dan akan mulai berlaku pada 10 April 2020.  Agensi atau otoritas yang 

ditunjuk untuk menangani komentar dan permintaan teks adalah National Enquiry Point Mesir untuk Standarisasi 

dan Kualitas 16 Tadreeb El-Modarrebeen St. Ameriya Cairo - Mesir E-mail: eos@idsc.net.eg/ eos.tbt@eos.org.eg Situs 

web: http://www.eos.org.eg Telp: + (202) 22845528 Faks: + (202) 22845504

Tidak terdapat nilai ekspor yang signifikan untuk produk ini ke Mesir https://docs.wto.org/imrd/directdo

c.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN

05/EGY1A14.DOCX

Tanggapan dapat disampaikan melalui email: tbt.indonesia@bsn.go.id atau tbt.indonesia@gmail.com


