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a) Amandemen untuk switchgear dan controlgear tegangan rendah (Diselaraskan 

dengan IEC 60947-1:2014, IEC 60947-2:2016, dan IEC 60947-4-1:2009)

• Perpanjangan rentang frekuensi untuk uji imunitas terpancar untuk pemutus 

arus, kontaktor dan starter motor (Pasal 14, Lampiran 11)

• Perubahan editorial, dll.

b) Pemberlakuan batas emisi radiasi untuk jarak 3 m (rentang frekuensi: 30 - 1 000 

MHz, OATS atau SAC) (Diharmonisasikan dengan standar IEC dan CISPR)

• Batas pada jarak 3 m hanya berlaku untuk peralatan ukuran kecil. (Pasal 5-1, 

Lampiran 1), (Pasal 5-2, Lampiran 2), (Pasal 6-1, Lampiran 3), (Pasal 8, Lampiran 5), 

(Pasal 9, Lampiran 6), (Pasal 12, Lampiran 9), (Pasal 15, Lampiran 12)

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_0320_00_x.pdf

Peraturan ini mengatur Revisi sehubungan dengan kriteria, penerapan dan isi 

klaim.

https://fssai.gov.in/notifications.php?notification=wto-tbt-notification  

2 India - Draft of certain 

regulations to further amend the 

Food Safety and Standards 

(Advertising and Claims) 

Regulations  2018

G/TBT/N/IND/228

Daftar Notifikasi Regulasi Teknis TBT WTO yang terkait Indonesia 

Periode 10 - 14 Januari 2022

1 Republic of Korea - Draft 

amendment of "Technical 

Regulation for Electromagnetic 

Compatibility"  

G/TBT/N/KOR/1052

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_0320_00_x.pdf
https://fssai.gov.in/notifications.php?notification=wto-tbt-notification
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1 Republic of Korea - Draft 

amendment of "Technical 

Regulation for Electromagnetic 

Compatibility"  

G/TBT/N/KOR/1052

Pemberitahuan pembuatan peraturan yang diusulkan dan permintaan komentar - Departemen 

Energi AS (DOE) mengusulkan untuk mengubah prosedur pengujian untuk pemanas air 

konsumen dan pemanas air komersial perumahan untuk memperbarui prosedur ke versi 

terbaru dari standar industri dan untuk mempertimbangkan prosedur yang termasuk dalam 

rancangan standar industri, yang saat ini tidak dimasukkan sebagai acuan. DOE juga 

mengusulkan untuk menafsirkan definisi undang-undang pemanas air konsumen untuk 

mencakup unit jenis pompa panas berkapasitas lebih besar sebagai peralatan komersial dan 

mengusulkan beberapa definisi baru untuk pemanas air yang tidak dapat diuji secara tepat 

dengan prosedur pengujian DOE saat ini, bersama dengan metode pengujian.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_0335_00_e.pdf

Tindakan tersebut telah diadopsi dengan amandemen dalam prosedur penilaian kesesuaian.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/SAU/final_measure/22_0177_01_x.pdf

Publikasi atas komentar yang diterima pada rancangan Standar Resmi Meksiko PROY-NOM-241-

SSA1-2018: Praktik manufaktur yang baik untuk perangkat medis, diterbitkan pada 14 Juni 

2019.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5636603&fecha=29/11/2021&print=true

3 USA - Energy Conservation 

Program: Test Procedure for 

Consumer Water Heaters and 

Residential-Duty Commercial 

Water Heaters

G/TBT/N/USA/1822

4 Kingdom of Saudi Arabia - 

Technical Regulation for Glue and 

Adhesive Materials

G/TBT/N/SAU/1201/Add.1

5 Mexico - Draft Mexican Official 

Standard PROY-NOM-241-SSA1-

2018: Good manufacturing 

practices for medical devices

G/TBT/N/MEX/454/Add.1

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_0335_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/SAU/final_measure/22_0177_01_x.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5636603&fecha=29/11/2021&print=true
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1 Republic of Korea - Draft 

amendment of "Technical 

Regulation for Electromagnetic 

Compatibility"  

G/TBT/N/KOR/1052

Komisi Keamanan Produk Konsumen AS (CPSC) telah menetapkan sebelumnya bahwa penutup 

jendela khusus dengan kabel yang dapat diakses yang lebih panjang dari 8 inci menimbulkan 

risiko pencekikan bagi anak-anak berusia 8 tahun ke bawah. Untuk mengatasi risiko tercekik ini, 

Komisi mengusulkan aturan di bawah Undang-Undang Keamanan Produk Konsumen (CPSA) 

untuk mewajibkan kabel pengoperasian pada penutup jendela khusus memenuhi persyaratan 

yang sama seperti kabel pengoperasian pada penutup jendela stok, sebagaimana ditetapkan 

dalam standar sukarela yang berlaku. Dengan demikian, aturan mengusulkan bahwa kabel 

pengoperasian pada penutup jendela khusus harus tanpa kabel, tidak dapat diakses, atau 

panjangnya 8 inci atau lebih pendek dalam posisi penggunaan apa pun. Jika diselesaikan, kabel 

pengoperasian pada penutup jendela khusus akan memerlukan pengujian dan sertifikasi 

terhadap aturan di bawah bagian 14 CPSA. Selain itu, kabel pengoperasian pada penutup 

jendela khusus yang memenuhi definisi "produk anak-anak" akan memerlukan pengujian pihak 

ketiga oleh badan penilaian kesesuaian pihak ketiga yang terakreditasi CPSC. Oleh karena itu, 

aturan tersebut juga mengusulkan untuk mengubah peraturan Komisi tentang persyaratan 

yang berkaitan dengan badan penilaian kesesuaian pihak ketiga untuk menambahkan "Standar 

Keamanan untuk Kabel Operasi pada Penutup Jendela Kustom" ke daftar aturan yang 

memerlukan pengujian pihak ketiga.

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-01-07/pdf/2021-27896.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/modification/22_0301_00_e.pdf

Pemberitahuan pembuatan peraturan yang diusulkan - Untuk mengatasi risiko 

tercekik pada anak kecil yang terkait dengan kabel penutup jendela tertentu, 

Komisi Keamanan Produk Konsumen (CPSC) mengusulkan aturan untuk 

menganggap bahwa satu atau lebih dari karakteristik penutup jendela berikut ini 

dapat diamati dengan mudah. bahaya produk substansial (SPH) di bawah Undang-

Undang Keamanan Produk Konsumen (CPSA): Adanya kabel operasi yang 

berbahaya pada penutup jendela stok, adanya kabel dalam yang berbahaya pada 

penutup jendela stok dan kustom, atau tidak adanya label pabrikan pada stok dan 

penutup jendela kustom. Aturan yang diusulkan akan mengubah Daftar Bahaya 

Produk Substansial, yang mencantumkan produk yang telah ditentukan oleh 

Komisi untuk menunjukkan SPH jika produk tersebut memiliki atau tidak memiliki 

karakteristik tertentu yang siap diamati, bahaya telah diatasi dengan standar 

sukarela, standar sukarela telah efektif dalam mengurangi risiko cedera yang 

terkait dengan produk, dan produk secara substansial mematuhi standar sukarela.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_0306_00_e.pdf

6 USA - Corded Window Coverings  

Request for Comments and 

Information

G/TBT/N/USA/955/Add.2

7 USA - Substantial Product Hazard 

List: Window Covering Cords

G/TBT/N/USA/1820
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1 Republic of Korea - Draft 

amendment of "Technical 

Regulation for Electromagnetic 

Compatibility"  

G/TBT/N/KOR/1052

Pemberitahuan pembuatan peraturan yang diusulkan - Komisi Keamanan Produk 

Konsumen AS (Komisi atau CPSC) telah menentukan sebelumnya bahwa ada risiko 

cedera dan kematian yang tidak wajar, terutama pada anak-anak dan remaja, 

terkait dengan konsumsi satu atau beberapa magnet berdaya tinggi. Untuk 

mengatasi risiko ini, Komisi mengusulkan aturan, berdasarkan Undang-Undang 

Keamanan Produk Konsumen, untuk diterapkan pada produk konsumen yang 

dirancang, dipasarkan, atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai hiburan, 

perhiasan (termasuk perhiasan anak-anak), stimulasi mental, penghilang stres, 

atau kombinasi dari tujuan ini, dan yang mengandung satu atau lebih magnet 

lepas atau terpisah. Mainan yang tunduk pada standar mainan wajib CPSC 

dikecualikan dari aturan yang diusulkan. Setiap magnet lepas atau terpisah dalam 

produk yang tunduk pada aturan yang diusulkan dan yang sepenuhnya sesuai 

dengan silinder bagian kecil CPSC harus memiliki indeks fluks kurang dari 50 kG 2 

mm 2. Komisi meminta komentar tentang semua aspek ini pemberitahuan, 

termasuk risiko cedera, cakupan dan persyaratan yang diusulkan, alternatif dari 

aturan yang diusulkan, dan dampak ekonomi dari aturan dan alternatif yang 

diusulkan.https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_0310_00_e.pdf

Standar ini menjelaskan persyaratan untuk pelabelan produk tisu dan tisu yang 

ditawarkan untuk dijual melalui perdagangan eceran atau grosir di Jamaika. Ini 

berlaku untuk produk tisu yang sudah dikemas sebelumnya seperti tisu toilet, tisu 

wajah, serbet meja kertas, handuk kertas tangan, dan tisu basah.

 http://www.bsj.org.jm

8 USA - Safety Standard for 

Magnets

G/TBT/N/USA/1821

9 Jamaica - Standard Specification 

Labelling of tissue products and 

wipes 

G/TBT/N/JAM/109
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1 Republic of Korea - Draft 

amendment of "Technical 

Regulation for Electromagnetic 

Compatibility"  

G/TBT/N/KOR/1052

Notifikasi ini berisi tentang respon terhadap masukan yang diterima terkait draft 

Standar Resmi Meksiko PROY-NOM-004-SE-2020: Informasi komersial - Pelabelan 

artikel produk tekstil dari aksesori pakaian pakaian dan linen rumah tangga 

(membatalkan Standar Resmi Meksiko NOM- 004-SCFI-2006) diterbitkan pada 5 

November 2020. __________

Pachuca 189, Colonia Condesa, Demarcación territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, 06140,

cesar.orozco@economia.gob.mx

tania.fosado@economia.gob.mx

Notifikasi ini menginformasikan Rancangan Petunjuk Delegasi Komisi ini 

memperbarui sebagian pengecualian 27 yang tercantum dalam Lampiran IV 

Petunjuk 2011/65/EU untuk penggunaan timbal dalam pelapis terminasi solder 

komponen listrik dan elektronik dan sambungan papan sirkuit tercetak dari 

pelindung kabel listrik dan konektor tertutup untuk resonansi magnetik perangkat 

pencitraan (MRI). Formulasi lama di bagian (a) dan (b) pengecualian 27 tetap tidak 

berubah. Formulasi baru diperkenalkan di bagian (c) dan (d) yang terbatas pada 

aplikasi yang sebenarnya diperlukan dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2027.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EU/22_0285_00_e.pdf

10 Mexico - Draft Mexican Official 

Standard PROY-NOM-004-SE-

2020: Commercial information - 

Labelling of textile products  

articles of apparel  clothing 

accessories and household linen 

(cancelling Mexican Official 

Standard NOM-004-SCFI-2006)

G/TBT/N/MEX/480/Add.1

11 EU -  Draft Commission 

Delegated Directive amending  

for the purposes of adapting to 

scientific and technical progress  

Annex IV to Directive 

2011/65/EU of the European 

Parliament and of the Council as 

regards an exemption for the use 

of lead in certain magnetic 

resonance imaging devices

G/TBT/N/EU/862

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EU/22_0285_00_e.pdf


No Judul Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

1 Republic of Korea - Draft 

amendment of "Technical 

Regulation for Electromagnetic 

Compatibility"  

G/TBT/N/KOR/1052

Notifikasi ini menginformasikan tentang Draf Petunjuk Delegasi Komisi ini 

memberikan pengecualian khusus dan sementara dari pembatasan RoHS  

(Directive 2011/65/EU) hingga 30 Juni 2027 mengenai penggunaan timbal dalam 

kabel dan kabel superkonduktor bismut strontium kalsium tembaga oksida dan 

dalam sambungan listriknya ke kabel ini .

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EU/22_0286_00_e.pdf

Notifikasi ini menginformasikan publikasi peraturan teknis yang berkaitan dengan 

Standar Resmi Meksiko NOM-241-SSA1-2018: Praktik manufaktur yang baik untuk 

perangkat medis. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menetapkan persyaratan 

minimum untuk proses desain, pengembangan, pembuatan, pergudangan dan 

distribusi untuk perangkat medis, berdasarkan tingkat risikonya, untuk 

memastikan kepatuhan yang konsisten terhadap persyaratan mutu, keselamatan 

dan operasional. untuk digunakan oleh konsumen akhir atau pasien. Perlindungan 

kesehatan atau keselamatan manusia.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5638793&fecha=20/12/2021

Notifikasi ini menginformasikan publikasi peraturan teknis yang berkaitan dengan 

Standar Resmi Meksiko NOM-033/1-SE-2020, Barang dari emas, perak, platinum, 

dan paladium - Bagian 1 - Informasi komersial dan metode analisis (akan 

membatalkan Standar Resmi Meksiko NOM-033-SCFI-1994).

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5638887&fecha=21/12/2021

13 Meksiko - Draft Mexican Official 

Standard PROY-NOM-241-SSA1-

2018: Good manufacturing 

practices for medical devices

G/TBT/N/MEX/454/Add.2

12 EU - Draft Commission Delegated 

Directive amending  for the 

purposes of adapting to scientific 

and technical progress  Annex IV 

to Directive 2011/65/EU of the 

European Parliament and of the 

Council as regards an exemption 

for the use of lead in bismuth 

strontium calcium copper oxide 

superconductor cables and wires 

and lead in their electrical 

connections

G/TBT/N/EU/863

14 Meksiko - Draft Mexican Official 

Standard PROY-NOM-033/1-SCFI-

2019  Articles of gold  silver  

platinum and palladium - Part 1 - 

Commercial information and 

methods of analysis (will cancel 

Mexican Official Standard NOM-

033-SCFI-1994)

G/TBT/N/MEX/476/Add.2

Tidak terdapat nilai perdagangan pada HS Code 7107 (Base 

metals clad with silver), HS Code 7109 (Base metals or silver), 

HS Code 7110 (Platinum, incl. palladium, rhodium, iridium, 

osmium and ruthenium), HS Code 7108 (Gold, incl. gold 

plated with platinum), HS Code 7111 (Base metals, silver or 

gold, clad with platinum)

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EU/22_0286_00_e.pdf
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1 Republic of Korea - Draft 

amendment of "Technical 

Regulation for Electromagnetic 

Compatibility"  

G/TBT/N/KOR/1052

Perubahan Peraturan Penunjukan, dan Tata Cara Pengesahan dan Tata Cara 

Pengeluaran Produk Farmasi Untuk National Lot :

1. Mengklarifikasi rincian, termasuk jumlah sampel, periode prosedur, dll., dari 

vaksin vektor virus SARS-CoV-2 dan produk farmasi baru resmi lainnya yang 

tunduk pada perizinan national lot ;

2. Mengklarifikasi produk yang harus diklasifikasikan sebagai membawa risiko 

tingkat 3 (berdasarkan tinjauan protokol ringkasan dan pengujian pada seluruh 

item) sebagai produk (A) yang telah menerima perizinan national lot  secara tidak 

tepat, (B) yang formula induknya tidak disediakan selama di lokasi pemeriksaan, 

atau (C) yang menyerahkan hasil pengujian palsu; dan

3. Memodifikasi kuantitas untuk sampel item termasuk imunoglobulin anti-

tetanus.
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_0275_00_x.pdf

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

15 Republic of Korea - The 

Amendment to the "Regulation 

on Designation  and Approval 

Procedure and Method of 

Pharmaceutical Products for 

National Lot Release"

G/TBT/N/KOR/1051


