Notifying
Member(s)

No

Judul

1

Draft Ministry of Public
Health Notification No. …
B.E. ….(....) Issued by
virtue of the Food Act B.E.
2522 entitled "Edible Fats
and Oils
G/TBT/N/THA/575

Thailand

2

Draft Technical Regulation
6 of 4 May 2020.
(Consulta Pública 06 de
04 de Maio de 2020)
G/TBT/N/BRA/1005

Brazil

3

Improvements for HeavyDuty Engine and Vehicle
Test Procedures and
Other Technical
Amendments
G/TBT/N/USA/1620

United States of
America

4

Draft Law Amending Law
of the Republic of
Lithuania on Fibre Hemp
No. XII-336
G/TBT/N/LTU/37

Lithuania

Deskripsi Regulasi Teknis

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

The Ministry of Public Health (MOPH) menotifikasi revisi Regulasi tentang Lemak dan Minyak yang dikonsumsi
yang harus memenuhi standar Codex yang relevan serta teknologi produksi. Beberapa perubahan antara lain
deifinis lemak dan minyak, jenis, proses produksi , kandungan pengotor dan lain-lain.

Draft Peraturan Teknis ini menetapkan Kriteria Umum untuk Metrologi Hukum

Link(s) to full text
https://members.wto.org/crnatta
chments/2020/TBT/THA/20_317
9_00_x.pdf

Indonesia tidak mengekspor H8419 (Machinery, plant or laboratory
equipment whether or not electrically heated (excluding furnaces) ke
Brazil

http://www.inmetro.gov.br/legisla
cao/rtac/pdf/RTAC002635.pdf

Aturan yang Diusulkan -Environmental Protection Agency (EPA) mengusulkan perubahan pada prosedur pengujian
untuk mesin dan kendaraan tugas berat untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi beban pengujian. EPA juga
mengusulkan amandemen peraturan lain mengenai kendaraan ringan, kendaraan berat, lokomotif, sepeda motor,
mesin kelautan lainnya dan mesin stasioner kendaraan. Ini akan memengaruhi prosedur sertifikasi untuk standar
emisi gas buang dan persyaratan terkait. EPA mengusulkan amandemen serupa untuk standar emisi evaporatif
untuk peralatan non-jalan raya dan wadah bahan bakar portabel. Amandemen ini akan meningkatkan fleksibilitas
kepatuhan yang diselaraskan dengan persyaratan lain, menambah kesalahan kejelasan yang benar, dan
menyederhanakan peraturan. Mengingat sifat dari perubahan yang diusulkan mereka tidak akan memiliki dampak
lingkungan yang signifikan atau dampak ekonomi yang signifikan untuk sektor apa pun

https://members.wto.org/crnatta
chments/2020/TBT/USA/20_319
0_00_e.pdf

RUU ini mengatur persyaratan untuk pengolahan budidaya produk serat rami dan penjualannya di pasar. Produk
Indonesia tidak mengekspor HS 2206 (Cider, perry, mead and other
serat rami dan barang-barangnya yang ditempatkan di pasaran harus diperoleh dari atau dibuat dari rami dengan fermented beverages and mixtures of fermented beverages and nonkandungan tetrahydrocannabinol (THC) tidak melebihi 0 2% dan harus memiliki sertifikat untuk efek tersebut.
alcoholicke Lithuania
Konten THC dalam produk serat rami tidak boleh melebihi 0,2%. Level maksimum THC yang lebih rendah dapat
ditetapkan untuk produk atau kategori serat rami akhir penggunaan dan konsumsi spesifik yang termasuk dalam
daftar yang disetujui oleh lembaga yang kompeten. Jika proses pembuatan produk serat rami menghasilkan
produk antara rami dengan konten THC melebihi 0 2% produksi tersebut hanya diizinkan untuk badan hukum yang
berwenang untuk memproduksi produk serat rami tersebut

Lithuanian Standards Board
International Affairs Subdivision
of Organizational Standards
Division
Email : enquiry@lsd.lt

Daftar Notifikasi Regulasi Teknis TBT WTO yang terkait Indonesia
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Notifying
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No

Judul

1

Draft Ministry of Public
Health Notification No. …
B.E. ….(....) Issued by virtue
of the Food Act B.E. 2522
entitled "Edible Fats and
Oils G/TBT/N/THA/575

Thailand

2

Draft Technical Regulation
6 of 4 May 2020.
(Consulta Pública 06 de
04 de Maio de 2020)
G/TBT/N/BRA/1005

Brazil

3

Improvements for HeavyDuty Engine and Vehicle
Test Procedures and
Other Technical
Amendments
G/TBT/N/USA/1620

United States of
America

4

Draft Law Amending Law
of the Republic of
Lithuania on Fibre Hemp
No. XII-336
G/TBT/N/LTU/37

Lithuania

Deskripsi Regulasi Teknis

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

The Ministry of Public Health (MOPH) menotifikasi revisi Regulasi tentang Lemak dan Minyak yang dikonsumsi yang
harus memenuhi standar Codex yang relevan serta teknologi produksi. Beberapa perubahan antara lain deifinis
lemak dan minyak, jenis, proses produksi , kandungan pengotor dan lain-lain.

Draft Peraturan Teknis ini menetapkan Kriteria Umum untuk Metrologi Hukum

Link(s) to full text
https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/THA/20_3179
_00_x.pdf

Indonesia tidak mengekspor H8419 (Machinery, plant or laboratory
equipment whether or not electrically heated (excluding furnaces) ke
Brazil

http://www.inmetro.gov.br/legisla
cao/rtac/pdf/RTAC002635.pdf

Aturan yang Diusulkan -Environmental Protection Agency (EPA) mengusulkan perubahan pada prosedur pengujian
untuk mesin dan kendaraan tugas berat untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi beban pengujian. EPA juga
mengusulkan amandemen peraturan lain mengenai kendaraan ringan, kendaraan berat, lokomotif, sepeda motor,
mesin kelautan lainnya dan mesin stasioner kendaraan. Ini akan memengaruhi prosedur sertifikasi untuk standar
emisi gas buang dan persyaratan terkait. EPA mengusulkan amandemen serupa untuk standar emisi evaporatif untuk
peralatan non-jalan raya dan wadah bahan bakar portabel. Amandemen ini akan meningkatkan fleksibilitas
kepatuhan yang diselaraskan dengan persyaratan lain, menambah kesalahan kejelasan yang benar, dan
menyederhanakan peraturan. Mengingat sifat dari perubahan yang diusulkan mereka tidak akan memiliki dampak
lingkungan yang signifikan atau dampak ekonomi yang signifikan untuk sektor apa pun

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/USA/20_3190
_00_e.pdf

RUU ini mengatur persyaratan untuk pengolahan budidaya produk serat rami dan penjualannya di pasar. Produk
Indonesia tidak mengekspor HS 2206 (Cider, perry, mead and other
serat rami dan barang-barangnya yang ditempatkan di pasaran harus diperoleh dari atau dibuat dari rami dengan
fermented beverages and mixtures of fermented beverages and nonkandungan tetrahydrocannabinol (THC) tidak melebihi 0 2% dan harus memiliki sertifikat untuk efek tersebut. Konten alcoholicke Lithuania
THC dalam produk serat rami tidak boleh melebihi 0,2%. Level maksimum THC yang lebih rendah dapat ditetapkan
untuk produk atau kategori serat rami akhir penggunaan dan konsumsi spesifik yang termasuk dalam daftar yang
disetujui oleh lembaga yang kompeten. Jika proses pembuatan produk serat rami menghasilkan produk antara rami
dengan konten THC melebihi 0 2% produksi tersebut hanya diizinkan untuk badan hukum yang berwenang untuk
memproduksi produk serat rami tersebut

Lithuanian Standards Board
International Affairs Subdivision
of Organizational Standards
Division
Email : enquiry@lsd.lt
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5

Draft Commission
Delegated Regulation
amending Article 25 of
Regulation (EC) 1272/2008
of the European
Parliament and of the
Council on classification
labelling and packaging of
substances and mixtures
as regards bespoke paints
G/TBT/N/EU/720

6

National Standard of the
P.R.C. Minimum
Allowable Values of
Energy Efficiency and
Energy Efficiency Grades
for Electric Pressure
Cookers
G/TBT/N/CHN/1421

China

Standar ini menetapkan nilai batas efisiensi energi dan nilai metode uji tekanan kompor listrik.

7

National Standard of the
P.R.C. Request in
Common Use of Security
for Student’s Articles
G/TBT/N/CHN/1425

China

Standar ini menetapkan persyaratan dan definisi metode uji persyaratan keselamatan dan tanda artikel siswa.

8

Fuels Regulatory
Streamlining
G/TBT/N/USA/1622

European Union

United States of
America

Deskripsi Regulasi Teknis

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text

Menurut Pasal 45 (1) dari Peraturan CLP, badan-badan yang ditunjuk Negara-negara Anggota UE akan bertanggung Indonesia tidak mengeksporHS 3209 Paints and varnishes, incl. enamels https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/EEC/20_3168
jawab untuk menerima informasi dari importir dan pengguna hilir mengenai campuran bahan kimia berbahaya yang and lacquers, based on synthetic polymers or chemically ke Uni Eropa
_00_e.pdf
mereka tempatkan di pasar. Peraturan Komisi (UE) No 2017/542 mengamandemen Peraturan CLP dengan
menambahkan Lampiran yang menyelaraskan informasi yang akan diberikan terkait dengan respons kesehatan
darurat (“Lampiran VIII”). Lampiran VIII diadopsi pada bulan Maret 2017. Komisi sekarang mengusulkan untuk
menambahkan ayat (8) ke Pasal 25 untuk menyelesaikan masalah kelayakan pada cat yang bisa dipesan. Undangundang ini terkait erat dengan "Draft Komisi, Delegasi Regulasi, mengubah Regulasi (EC) No 1272/2008 dari Parlemen
Eropa dan Dewan mengenai pelabelan klasifikasi dan pengemasan zat dan campuran untuk meningkatkan
kemampuan kerja informasi yang berhubungan dengan darurat.

Peraturan yang diusulkan - Proposal ini mengusulkan untuk memperbarui program-program sebelumnya seperti
bensin, diesel, dan bahan bakar lainnya dari Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) untuk meningkatkan jaminan
kepatuhan secara keseluruhan dan menjaga kinerja lingkungan, sambil mengurangi biaya kepatuhan untuk industri
dan EPA. EPA mengusulkan untuk merampingkan peraturan kualitas bahan bakar yang ada dengan menghapus
ketentuan yang kadaluwarsa, menghilangkan ketentuan kepatuhan yang berlebihan (misalnya, persyaratan
pendaftaran duplikat yang diperlukan oleh setiap program bahan bakar EPA), menghapus persyaratan yang tidak
perlu, dan menggantinya dengan satu set ketentuan dan definisi yang akan berlaku di semua program bensin, solar,
dan bahan bakar lainnya yang saat ini diatur oleh EPA. Proposal ini tidak mengusulkan untuk mengubah ketatnya
standar kualitas bahan bakar yang ada.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/CHN/20_3134
_00_x.pdf

Indonesia tidak mengekspor HS 392610 (Office or school supplies, of
plastics, n.e.s.) ke China

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/CHN/20_3138
_00_x.pdf

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/USA/20_3217
_00_e.pdf
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Deskripsi Regulasi Teknis

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text

9

Draft Ministry of Public
Health Notification No. …
B.E. …. (....) Issued by
virtue of the Food Act B.E.
2522 entitled "Fish oils
G/TBT/N/THA/576

Thailand

Kementerian Kesehatan Masyarakat (MOPH) mempertimbangkan bahwa persyaratan keselamatan dan keamanan
untuk minyak ikan telah diberlakukan sesuai dengan standar Codex mengenai minyak ikan untuk melindungi
kesehatan konsumen serta untuk memfasilitasi perdagangan.

Indonesia tidak mengekspor Fats and oils of fish and their fractions,
whether or not refined (excluding liver oils and . . . (HS 150420) ke
Thailand

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/THA/20_3180
_00_x.pdf

10

Draft Technical Regulation
7 of 2 May 2020.
(Consulta Pública 07 de
02 de Maio de 2020)
G/TBT/N/BRA/1006

Brazil

Draft Peraturan Teknis Mercosur menetapkan kontrol produk (Pre measured product) sebelum dipasarkan dalam
satuan massa dan volume konten nominal yang sama.

Consumer information pada Pre measured products

http://www.inmetro.gov.br/legisla
cao/rtac/pdf/RTAC002636.pdf

11

Draft Commission
Implementing Regulation
concerning the nonrenewal of approval of the
active substance benalaxyl
in accordance with
Regulation (EC) No
1107/2009 of the
European Parliament and
of the Council concerning
the placing of plant
protection products on
the market and amending
the Annex to Commission
Implementing Regulation
(EU) No 540/2011
G/TBT/N/EU/721

European Union

Rancangan Peraturan Pelaksana Komisi ini menetapkan bahwa persetujuan bahan aktif benalaxyl tidak diperbarui
sesuai dengan Peraturan (EC) No 1107/2009. Negara-negara Anggota UE harus menarik otorisasi untuk produk
perlindungan tanaman yang mengandung benalaxyl sebagai zat aktif. Non-pembaruan persetujuan didasarkan pada
evaluasi pertama dari zat untuk digunakan sebagai zat aktif pestisida di UE berdasarkan Peraturan (EC) No
1107/2009. Zat ini sebelumnya dinilai dan disetujui berdasarkan Petunjuk 91/414 / EEC.
Keputusan ini hanya menyangkut penempatan di pasar zat ini dan produk perlindungan tanaman yang
mengandungnya. Setelah tidak disetujui dan berakhirnya semua masa tenggang untuk stok produk yang
mengandung zat ini, tindakan terpisah kemungkinan akan dilakukan pada MRL dan pemberitahuan terpisah akan
dibuat sesuai dengan prosedur SPS.

Indonesia tidak mengekspor Carboxyamide-function compounds; amide- https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/EEC/20_3204
function compounds of carbonic acid (HS 2924) ke EU
_00_e.pdf

No

Judul

Notifying
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12

Statutory Regulatory
Order (SRO) 237 (I)/2019
dated 19 February 2019
G/TBT/N/PAK/120

Pakistan

13

Reglamento Técnico
Salvadoreño RTS
65.05.02:19 SISTEMA DE
REGISTRO E
IDENTIFICACIÓN PARA LA
TRAZABILIDAD PECUARIO
Y ACUÍCOLA
G/TBT/N/SLV/206

El Salvador

14

National Standard of the
P.R.C. Protective Clothing
— Flame Retardant
Protective Clothing
G/TBT/N/CHN/1422

China

Deskripsi Regulasi Teknis

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text

S.R.O. 237 (I) / 2019. Dalam melaksanakan amanat yang diberikan oleh ayat (1) pasal 3 Undang-undang Impor dan
Indonesia tidak mengekspor Turtles' eggs, birds' nests and other edible https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/PAK/20_3130
Ekspor (Kontrol), 1950 (XXXIX tahun 1950), Pemerintah Federal telah menetapkan bahwa amandemen selanjutnya
products of animal origin, n.e.s. (HS 0410) ke Pakistan
_00_e.pdf
berikut akan dibuat dalam Kebijakan Impor, 2016, yaitu:
Dalam peraturan tersebut di atas, dalam Lampiran B, dalam Tabel di bawah Bagian-I, dalam kolom (1), terhadap
Serial No. 13, dalam kolom (4), a) dalam ayat (iii) untuk ekspresi "50% (lima puluh persen) dari masa simpan, dihitung sejak tanggal pengajuan Impor
General Manifest (IGM)", dinyatakan"66% (2/3) dari umur simpan yang tersisa sejak tanggal pembuatan "harus
diganti; dan
(b) setelah ayat (iii), diubah sebagaimana disebutkan di atas, klausul berikut harus dimasukkan, yaitu:
"(iii a) Bahan-bahan dan perincian produk (mis. fakta nutrisi, instruksi penggunaan, dll.) dari produk makanan harus
dicetak dalam bahasa Urdu dan Inggris pada kemasan konsumen;
(iii b) Logo lembaga sertifikasi halal dicetak pada kemasan konsumen;
(iii c) Pelabelan dalam klausa (iii a) dan (iii b) di atas tidak boleh dalam bentuk stiker, cetakan berlebih, cap atau label
tergores;
(iii d) Pengiriman harus disertai dengan 'Sertifikat Halal' yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Halal, diakreditasi
oleh Badan Akreditasi (AB) yang merupakan anggota Forum Akreditasi Halal Internasional (IHAF) atau Institut
Metrologi Standar untuk Negara-negara Islam ( SMIIC); "
Peraturan ini menetapkan ketentuan yang mengatur sistem registrasi dan identifikasi untuk keterlacakan produk
Indonesia tidak mengekspor Live bovine animals (HS 0102) ke El
ternak dan akuakultur di wilayah nasional.
Salvador
Ini berkaitan dengan pendaftaran orang alami atau hukum dan perusahaan yang terlibat dalam produksi primer,
pengolahan, penyimpanan, pemasaran, ekspor dan impor, pameran dan transportasi hewan pertanian hidup atau
akuakultur.
Ini juga berkaitan dengan identifikasi hewan menurut spesies tempat mereka berasal.
Demikian juga, itu mencakup pengangkutan hewan, produk dan produk sampingan, tergantung pada sifat masingmasing spesies atau komoditas.
Peraturan yang diberitahukan mencakup ternak dan produk akuakultur dan produk sampingan yang secara khusus
berada dalam kompetensi Kementerian Pertanian dan Peternakan.
Ini tidak berhubungan dengan hewan peliharaan, dengan pengecualian spesies kepentingan sanitasi, yang ditetapkan
oleh Kementerian Pertanian dan Peternakan, sesuai dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Kesehatan
Tumbuhan dan Hewan.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/SLV/20_3120
_00_s.pdf

Bagian ini menentukan persyaratan teknis, metode pengujian, aturan inspeksi, identifikasi, pengemasan dan
penyimpanan pakaian pelindung tahan api. Bagian ini berlaku untuk pakaian pelindung tahan api yang digunakan di
tempat-tempat dengan api terbuka, percikan api atau bahan yang mudah terbakar dan risiko luntur.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/CHN/20_3135
_00_x.pdf

No

Judul

15

Draft revision of the
Ordinance of the Swiss
Federal Office of
Communications on
telecommunications
installations (OOIT)
G/TBT/N/CHE/247

16

Ordinance 11.437 of 06
May 2020 (Portaria Nº
11.437 de 06 de maio de
2020) G/TBT/N/BRA/1003

Notifying
Member(s)

Deskripsi Regulasi Teknis

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text

Switzerland

Notifikasi ini menginformasikan tentang Ordonansi Kantor Komunikasi Federal Swiss tentang instalasi
telekomunikasi, The Ordinance of the Swiss Federal Office of Communications on telecommunications installations
(OOIT) yang menetapkan persyaratan teknis dasar sehubungan dengan instalasi telekomunikasi yang ditetapkan oleh
Dewan Federal Swiss. Peraturan ini mengatur penggunaan antarmuka radio di Swiss, dikarenakan beberapa hal
berikut:
- amandemen ERC / REC 70-03 Lampiran 1 (Edisi Juni 2019), RIR1008-21 RIR1008-24 RIR1008-25 RIR1008-28 RIR100829 akan dihapus pada 1.9.2020 dan tidak akan lagi dirujuk dalam Rencana alokasi frekuensi nasional Swiss 2021
- amandemen ERC / REC 70-03 Lampiran 1 (Edisi Juni 2019) pembatasan penggunaan aplikasi video akan dihapus
untuk RIR1008-04 RIR1008-06 RIR1008-09
- amandemen ERC / REC 70-03 Lampiran 1 (Edisi Juni 2019) pembatasan penggunaan untuk aplikasi audio dan video
akan dihapus untuk RIR1008-27
- amandemen ERC / REC 70-03 Lampiran 1 (Edisi Juni 2019) untuk RIR1008-20 dan RIR1008-22 persyaratan mengenai
akses saluran dan aturan pekerjaan akan diubah
- amandemen ERC / REC 70-03 Lampiran 1 (Edisi Juni 2019) untuk peralatan radio yang dicakup oleh RIR1008-30
persyaratan mengenai akses saluran dan aturan kerja akan diubah dan pembatasan mengenai aplikasi audio analog
aplikasi video analog aplikasi video channeling dan bandwidth yang ditempati akan dihapus.
- standar untuk RIR1011-07 dan RIR1011-08, interogator dan tag respons band khusus akan disesuaikan agar sejalan
dengan ERC / REC 07-03 dan standar harmonis yang berlaku EN 302 208.
- standar untuk RIR0201-35 yang berlaku untuk DAB / DAB + In-House low power Repeater, batas baru untuk daya
terpancar maksimum yang berlaku terutama untuk repeater full-band akan diperkenalkan dan nilai batasnya adalah 5,15 dBm ERP.
- Standar Teknis NT-3003 V2.0.0 yang berlaku untuk DAB / DAB + Repeater daya rendah In-House telah ditinjau dan
disesuaikan.
- Batas baru untuk daya terpancar maksimum yang berlaku terutama untuk repeater full-band akan diperkenalkan
dan nilai batasnya adalah -5,15 dBm ERP.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/CHE/20_3223
_00_e.pdf

Brazil

Notifikasi ini menginformasikan tentang Ordonansi yang menetapkan prosedur dan persyaratan teknis untuk evaluasi
Alat Pelindung Diri dan mengeluarkan pembaruan atau perubahan Sertifikat Persetujuan - Penilaian Kesesuaian. Gal
ini selanjutnya mencabut Undang-undang berikut: I - DSST Ordonansi No. 125 dari 12 November 2009 II - Ordonansi
DSST No. 127 dari 2 Desember 2009 III - Ordonansi SIT No. 392 dari 18 Juli 2013 IV - Ordonansi No. 440 dari 23 Juli
2014 V - Ordonansi SIT No. 451 dari 20 November 2014 VI - Ordonansi SIT No. 452 dari 20 November 2014 VII Ordonansi SIT No. 453 dari 20 November 2014 VIII - Ordonansi SIT No. 461 dari 22 Desember 2014 IX - Ordonansi
DSST / SIT No 470 dari 10 Februari 2015 X - SIT Ordonansi No. 535 dari 11 Mei 2016 Ordonansi XI - SIT No. 555 dari
26 Juli 2016 Ordonansi SIT No. 575 dari 24 November 2016 Ordonansi XIII - SIT No. 584 dari 4 Januari 2017 XIV - SIT
Ordonansi No. 585 dari 4 Januari 2017 XV - Ordonansi SIT No. 752 dari 29 Agustus 2018 XVI - Ordonansi SIT No. 758
dari 5 September 2018 XVII - Ordonansi SIT No. 759 dari 5 September 2018 XVIII - Ordonansi SIT No. 760 dari 5
September 2018 XIX - Ordonansi SEPRT No. 9 471 7 April 2020.

http://pesquisa.in.gov.br/imprens
a/jsp/visualiza/index.jsp?data=08
/05/2020&jornal=515&pagina=12
5&totalArquivos=222

No

Judul

17

Draft Technical Regulation
8 of 4 May 2020.
(Consulta Pública 08 de
04 de Maio de 2020)
G/TBT/N/BRA/1007

18

Vehicle Test Procedure
Adjustments for Tier 3
Certification Test Fuel
G/TBT/N/USA/1621

Notifying
Member(s)
Brazil

United States of
America

Deskripsi Regulasi Teknis
Notifikasi ini menginformasikan tentang Proposal pencabutan peraturan dampak rendah ditarik secara diam-diam
yang efeknya telah dihilangkan dari waktu ke waktu dan kebutuhan atau tujuan bagi masyarakat tidak lagi dapat
diidentifikasi.
Publikasi-publikasi berikut yang dicabut: Ordonansi
I - MTIC Ordinance No. 63 of 17 November 1944
II - MTIC Ordinance No. 47 of 13 May 1946
III - MTIC Ordinance No. 187 of 22 October 1946
IV - MTIC Ordinance No. 282 of 18 October 1948
V - MTIC Ordinance No. 283 of 18 October 1948
VI - MTIC Ordinance No. 14 of 22 February 1949
VII - Ordinance INT 31 of 22 August 1950
VIII - MTIC Ordinance No. 27 of 19 February 1959
IX - MIC Ordinance 204 of 5 October 1962
X - INPM Ordinance No. 12 of 31 March 1967
XI - INPM Ordinance No. 14 2 of May 1967
XII - INPM Ordinance No. 15 of 2 May 1967
XIII - INPM Ordinance No. 33 of 28 April 1967
XIV - INPM Ordinance No. 27 of 12 June 1970
XV - INPM Ordinance No. 31 of 26 May 1971
XVI - INPM Ordinance No. 21 of 18 April 1974
XVII - Inmetro Ordinance No. 2 of 6 January 1993
XVIII - Inmetro Ordinance No. 38 of 5 March 1993
XIX - Inmetro Ordinance No. 21 of 30 January 1998
XX - Inmetro Ordinance No. 83 of May 27 1999
XXI - Inmetro Ordinance No. 99 of 9 August 1999
XXII - Inmetro Ordinance No. 100 of 26 August 1999
XXIII - Inmetro Ordinance No. 239 of 16 October 1989
XXIV
- Inmetro
Ordinance No. 134
of 12Badan
July 2004
Notifikasi
ini menginformasikan
bahwa
Perlindungan Lingkungan/ The Environmental Protection Agency (EPA)
mengusulkan untuk melakukan penyesuaian prosedur pengujian emisi pipa knalpot laboratorium tertentu untuk
mobil truk ringan dan truk pickup dan van tugas berat. Hal ini dilakukan sebagai hasil dari perubahan bahan bakar uji
yang diselesaikan sebagai bagian peraturan emisi kendaraan Tier 3 2014 EPA. Dalam aturan itu EPA mengubah bahan
bakar uji laboratoriumnya menjadi lebih mirip dengan bensin khas yang saat ini digunakan. Dalam Tier 3 Final
Rulemaking EPA diperlukan produsen kendaraan untuk melakukan pengujian gas rumah kaca (GHG) dan bahan bakar
CAFE pada bahan bakar uji Tier 3 baru yang dimulai untuk model tahun 2020 dan kendaraan yang lebih baru.
Perubahan bahan bakar yang digunakan untuk pengujian emisi dapat menghasilkan perubahan dalam hasil emisi
pada pengujian. Ketika kami mengadopsi bahan bakar uji Tier 3, kami mengindikasikan bahwa kami bermaksud
melakukan pembuatan peraturan untuk menyelaraskan kembali hasil pengujian dari GHG dan pengujian ekonomi
bahan bakar CAFE pada bahan bakar uji Tier 3 yang baru sehingga konsisten dengan hasil pengujian dari pengujian
pada Tier 2 asli. uji bahan bakar untuk menghindari perubahan efektif dalam ketatnya standar GHG dan CAFE. Secara
khusus EPA sekarang mengusulkan faktor penyesuaian untuk diterapkan pada GHG kendaraan dan hasil uji ekonomi
bahan bakar untuk program GHG dan CAFE dan Label Ekonomi Bahan Bakar dan Lingkungan. Selain itu EPA
mengusulkan agar peralihan ke penggunaan yang diperlukan dari bahan bakar baru untuk semua pengujian
kendaraan dilakukan secara bertahap melalui Model Tahun 2024 tetapi diharuskan dalam Model Tahun 2025. Karena
tujuan aturan hanyalah untuk menyelaraskan kembali hasil pengujian sebagai respons terhadap bahan bakar uji
perubahan tidak akan ada biaya signifikan yang terkait dengan tindakan yang diusulkan.

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text
http://www.inmetro.gov.br/legisla
cao/rtac/pdf/RTAC002634.pdf

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/USA/20_3206
_00_e.pdf
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Hand Sanitizer and
Disinfectants PS:
5453/2020 ICS No.
71.100.40
G/TBT/N/PAK/119

20

Hazardous Materials:
Harmonization With
International Standards
G/TBT/N/USA/1430/Add.1

Notifying
Member(s)

Deskripsi Regulasi Teknis

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text

Pakistan

Notifikasi ini menginformasikan tentang standar Pakistan tentang hand sanitizer dan disinfektan, yang diadopsi pada
5 Mei 2020 oleh the Pakistan Standards and Quality Control Authority

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/PAK/20_3129
_00_e.pdf

United States of
America

Notifikasi ini menginformasikan bahwa Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA)
Department of Transportation (DOT) menerbitkan peraturan akhir ini untuk mengubah Peraturan Bahan
Berbahaya/the Hazardous Materials Regulations (HMR) untuk menjaga keselarasan dengan peraturan dan standar
internasional dengan memasukkan berbagai perubahan termasuk memasukkan perubahan nama pengiriman yang
tepat, kelas pengemasan kelas bahaya kelompok ketentuan khusus pengemasan otorisasi pembatasan jumlah
angkutan udara dan persyaratan penyimpanan kapal. Revisi-revisi ini diperlukan untuk menyelaraskan HMR dengan
perubahan terbaru yang dibuat pada to the International Maritime Dangerous Goods Code the International Civil
Aviation Organization's Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air and the United
Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods--Model Regulations. Selain itu PHMSA mengadopsi
beberapa amandemen HMR yang akan memungkinkan peningkatan keselarasan dengan the Transport Canada
Transportation of Dangerous Goods Regulations.

https://www.govinfo.gov/content/
pkg/FR-2020-05-11/html/202006205.htm

Aturan ini berlaku 11 Mei 2020 kecuali untuk instruksi 17 yang berlaku 2 Januari 2023.

21

National Standard of the
P.R.C. Protective Clothing
High-Visibility Warning
Clothing for Professional
Use G/TBT/N/CHN/1423

China

22

Electric Vehicles Technical Bahrain Kingdom
Regulation
of
G/TBT/N/BHR/576

Notifikasi ini menginformasikan tentang standar yang mengatur tentang persyaratan desain, persyaratan kinerja,
metode pengujian dan penandaan peringantan pakaitan dengan high-visibility untuk penggunaan professional.
Standar ini berlaku untuk pakaian operator yang bekerja pada lingkungan dengan tingkat visibilitas yang rendah

Peraturan ini berkaitan dengan persyaratan umum untuk kendaraan motor listrik. Persyaratan ini berlaku untuk
kendaraan listrik dengan GVW maksimum kurang dari 3500 Kg dan kecepatan desain maksimum melebihi 25 km /
jam.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/CHN/20_3136
_00_x.pdf

Tidak terdapat nilai ekspor ke Bahrain

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/BHR/20_3162
_00_e.pdf

No

Judul

Notifying
Member(s)

Deskripsi Regulasi Teknis

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text

23

Draft Technical Regulation Brazil
5 of 4 May 2020 (Consulta
Pública 05 de 04 de Maio
de 2020)
G/TBT/N/BRA/1004

Draft Peraturan Teknis Mercosur yang menetapkan Petunjuk Umum untuk Kegiatan Pengendalian Metrologis Legal.

Tidak terdapat nilai ekspor ke Brazil

http://www.inmetro.gov.br/legisla
cao/rtac/pdf/RTAC002633.pdf

24

Inmetro Ordinance 150 of Brazil
03 May 2020 (Portaria Nº
150 de 03 de maio de
2020) G/TBT/N/BRA/1008

Undang-undang Inmetro yang menetapkan persyaratan untuk kontrol metrologi legal atas instrumen untuk
mengukur laju aliran gas alam dengan tujuan pengukuran fiskal, distribusi, dan distribusi pemindahan tahanan. Ini
mencabut Inmetro Ordonansi no 31/1997 dan Ordo Inmetro no 14/1997.

Tidak terdapat nilai ekspor ke Brazil

http://www.inmetro.gov.br/legisla
cao/rtac/pdf/RTAC002638.pdf

25

Draft amendment of the
Technical regulations for
the Telecommunication
Terminal Equipment.
G/TBT/N/KOR/892

Peraturan ini untuk menentukan spesifikasi teknis Peralatan Terminal Telekomunikasi. Restrukturisasi peraturan
teknis peralatan terminal untuk mengkonfigurasinya dengan lebih memadai atau efisien daripada sebelumnya. - Hal
ini dimaksudkan untuk segera menanggapi perkembangan teknologi dengan menentukan media transmisi alih-alih
setiap fasilitas atau layanan. - Cukup klasifikasi bab dan artikel telah diubah isi sebenarnya sama kecuali pembaruan
di bawah ini. Pembaruan jenis modulasi ketika lebar frekuensi saluran maksimum adalah 6 400 kHz dengan
menerapkan standar internasional de facto - Saat ini TDMA dan SCDMA harus disediakan. Direvisi bahwa SCDMA
dapat digunakan secara selektif.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/KOR/20_3207
_00_x.pdf

26

Draft Commission
European Union
Delegated Regulation
amending Regulation (EC)
No 1272/2008 of the
European Parliament and
of the Council on
classification labelling and
packaging of substances
and mixtures in order to
improve the workability of
information requirements
related to emergency
health response
accompanied by an Annex
G/TBT/N/EU/719

Menurut Pasal 45 (1) dari Peraturan CLP, badan yang ditunjuk Negara Anggota UE akan bertanggung jawab untuk
menerima informasi dari importir dan pengguna hilir mengenai campuran bahan kimia berbahaya yang mereka
tempatkan di pasar. Peraturan Komisi (UE) No 2017/542 mengamandemen Peraturan CLP dengan menambahkan
Lampiran yang menyelaraskan informasi yang akan diberikan berkaitan dengan respons kesehatan darurat
("Lampiran VIII").
Lampiran VIII diadopsi pada bulan Maret 2017. Tak lama sebelum adopsi, Negara Anggota UE dan pemangku
kepentingan industri menyerukan amandemen Lampiran VIII sebelum tanggal kepatuhannya, karena alasan
kekhawatiran akan kemampuan kerja yang serius (terutama kesulitan atau ketidakmungkinan mengetahui komposisi
produk yang tepat dalam kasus) di mana bahan baku dengan komposisi yang sangat bervariasi atau tidak diketahui
digunakan, di mana banyak pemasok digunakan untuk komponen yang disimpan dalam penerima yang sama, atau di
mana rantai pasokan yang kompleks terlibat). Layanan Komisi melakukan penelitian untuk menilai legitimasi klaim
dan dampaknya pada pemegang tugas dan menyimpulkan bahwa amandemen Lampiran VIII memang diperlukan.
Amandemen tersebut akan merupakan amandemen kedua Regulasi, setelah adopsi Regulasi (EU) 2020/11, yang
menunda tanggal kepatuhan untuk campuran untuk penggunaan konsumen dan ditujukan untuk interpretasi yang
lebih ramping dari aturan, meningkatkan koherensi internal dan mengurangi beberapa konsekuensi yang tidak
diinginkan yang hanya menjadi jelas sejak penerapan Regulasi (UE) 2017/542.
Komisi sekarang mengusulkan untuk mengubah Lampiran VIII Peraturan (EC) 1272/2008 untuk menyelesaikan
masalah kemampuan kerja.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/EEC/20_3164
_00_e.pdf

Korea Republic of

No

Judul
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Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text

27

National Food Safety
China
Standard General
Principles for the Labelling
of Prepackaged Foods
G/TBT/N/CHN/1420

Standar ini menentukan persyaratan untuk pelabelan makanan olahan.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/CHN/20_3133
_00_x.pdf

28

National Standard of the
P.R.C. Foot Protection —
Safety Footwear
G/TBT/N/CHN/1424

Standar ini menetapkan istilah dan definisi gaya klasifikasi dan menandai persyaratan dasar kinerja perlindungan
identifikasi persyaratan tambahan dan informasi yang diberikan oleh produsen alas kaki keselamatan. Standar ini
berlaku untuk alas kaki yang melindungi kaki pemakainya dari bahaya di area kerja.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/CHN/20_3137
_00_x.pdf

China

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

