Daftar Notifikasi Regulasi Teknis TBT WTO yang terkait Indonesia
Periode 12 - 16 Juli 2021
No

Judul

1 Thailand - Draft Thai Industrial
Standard for Audio Video and
Similar Electronic Apparatus Safety Requirements (TIS 119525XX)
G/TBT/N/THA/470/Add.1

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Adendum ini untuk menginformasikan bahwa Institut Standar Industri Thailand (TISI) telah
mengusulkan untuk menarik rancangan Thai Industrial Standard for Audio, Video, and Similar
Electronic Apparatus - Safety Requirements (TIS 1195-25XX)

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/THA/21_4690_00_x.pdf

2 Peru - 'Proyecto de Decreto
Supremo que modifica el
Reglamento sobre Vigilancia y
Control Sanitario de Alimentos y
Bebidas aprobado por Decreto
Supremo N° 007-98-SA y aprueba
los servicios prestados en
exclusividad a cargo de la
Dirección General de Salud
Ambiental e Inocuidad Alimentaria
del Ministerio de Salud.
G/TBT/N/PER/133

Rancangan regulasi ini mengatur perubahan pasal 58-A, 58-B, 63, 104, 105, 106, 108, 109, 114
dan 119-A Peraturan tentang Pengawasan Sanitasi Makanan dan Minuman yang disetujui oleh
Keputusan Agung No. 007-98-SA dan penggabungan Pasal 105-A literal i) dan j) Pasal 117 dan
Judul VIII-A. Dalam pengertian ini, rancangan Keputusan Agung mengklasifikasikan dalam
prosedur administrasi dan layanan yang disediakan secara eksklusif prosedur yang dilakukan
oleh Direktorat Jenderal Kesehatan Lingkungan dan Keamanan Pangan -DIGESA dan
menjelaskan tujuan masing-masing terkait dengan waktu dan persyaratan.

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/1987277-784-2021-minsa
http://extranet.comunidadandina.org/sirt/public/index.aspx
http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/notificaciones/Publico/FrmBuscador.aspx
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/PER/21_4689_00_s.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait
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Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Regulation on the Procedures and Principles Regarding Production Types, Labelling And
Supervision of Tobacco Products yang dinotifikasi dalam G/TBT/N/TUR/147 (tanggal 7
Maret 2019) telah diubah dengan “Peraturan Perubahan Peraturan Tentang Tata Cara Dan
Prinsip Tentang Jenis Produksi Pemberian Label dan Pengawasan Produk Tembakau” dan
telah dinotifikasi dalam G/TBT/N/TUR/147/Add.1 (tanggal 3 Juli 2019). Selain itu, telah
diterbitkan peraturan perubahan baru terkait dengan "Regulation on the Procedures and
Principles Regarding Production Types, Labelling And Supervision of Tobacco Products".
Peraturan yang telah diamandemen baru akan diadopsi dan diterbitkan pada 30 Juni 2021
dan akan mulai berlaku pada tanggal publikasi. Dengan amandemen Peraturan, aturan
khusus mengenai format peringatan kesehatan gabungan yang ada diperkenalkan yang
memungkinkan area informasi berhenti merokok tertutup sebagian dengan banderol
asalkan teks informasi berhenti dari peringatan kesehatan gabungan pada paket unit rokok
dan beberapa paket produk tembakau lainnya dari rokok tidak tercakup. Selain itu, luas
peringatan kesehatan gabungan di permukaan belakang bungkus rokok telah ditingkatkan
dari 85% menjadi 100%. Selain itu, informasi jumlah pada permukaan belakang bungkus
rokok terletak di permukaan bawah bungkus rokok. Masa transisi pemberlakuan regulasi ini
adalah enam bulan.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190627-28.htm
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/TUR/19_3759_00_x.pdf

Institut Nasional Kualitas dan Teknologi Metrologi - Inmetro mengeluarkan Ordonansi No.
4 Brazil - Technical quality
Regulation and conformity
302 12 Juli 2021 yang menyetujui konsolidasi regulasi kualitas teknis dan persyaratan
assessment requirements for toys - penilaian kesesuaian untuk mainan. Tujuan pemantapan peraturan tersebut adalah untuk
Consolidated.
menghadiri SK No. 10.139 28 November 2020
G/TBT/N/BRA/612/Add.3

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002183.pdf

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

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Undang-Undang Kebijakan dan Konservasi Energi ("EPCA") sebagaimana telah diubah
mengatur standar konservasi energi untuk berbagai produk konsumen dan peralatan
komersial dan industri tertentu termasuk pendingin udara paket komersial berpendingin
evaporasi dan pendingin udara paket komersial berpendingin air (disebut sebagai
pendingin evaporatif). pendingin udara kesatuan komersial ("ECUAC") dan pendingin udara
kesatuan komersial berpendingin air ("WCUAC") dalam dokumen ini). EPCA juga
mewajibkan Departemen Energi AS ("DOE") untuk secara berkala menentukan apakah
standar amandemen yang lebih ketat akan menghasilkan konservasi energi tambahan yang
signifikan secara teknologi layak dan dibenarkan secara ekonomi. Dalam penetapan akhir
ini DOE telah menetapkan standar yang lebih ketat untuk yang kecil (kapasitas pendinginan
kurang dari 135.000 Btu/jam) besar (kapasitas pendinginan lebih besar atau sama dengan
135.000 dan kurang dari 240.000 Btu/jam) dan sangat besar (kapasitas pendinginan lebih
besar dari atau sama dengan 240.000 dan kurang dari 760.000 Btu/h) ECUAC dan WCUAC
tidak akan menghasilkan penghematan energi tambahan yang signifikan dan dengan
demikian telah menentukan bahwa standar untuk ECUAC dan WCUAC tidak perlu diubah.
Tanggal efektif penetapan akhir ini adalah 14 Juli 2021.
https://www.regulations.gov/docket/EERE-2017-BT-STD-0032/document

6 Viet Nam - The draft National
technical regulation on Fishing
vessel tracking devices
G/TBT/N/VNM/196

Rancangan peraturan teknis nasional tentang alat pelacak kapal penangkap ikan
menetapkan kriteria kualitas dan kondisi penggunaan alat pelacak kapal penangkap ikan.
Rancangan peraturan teknis ini berlaku untuk individu dan organisasi yang terlibat dalam
manajemen sertifikasi mutu impor perakitan produksi dan penggunaan peralatan
penentuan posisi yang mengirimkan data posisi melalui satelit yang dipasang pada kapal
penangkap ikan.
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/VNM/21_4703_00_x.pdf

Tidak terdapat nilai ekspor pada produk tracking devices (HS
Code 852691 Radio Navigational aid apparatus)
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Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Rancangan Peraturan Teknis Nasional ini mengatur pengujian karakteristik optik lampu
depan untuk kendaraan jalan.
Rancangan Peraturan Teknis Nasional ini berlaku untuk perusahaan yang mengimpor dan
membuat lampu depan, perusahaan yang mengimpor kendaraan bermotor jalan dan
organisasi dan individu yang terlibat dalam inspeksi dan sertifikasi kualitas lampu depan
dan keselamatan teknis.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/VNM/21_4646_00_x.pdf

8 India - Draft Food Safety and
Standards (Ayurveda Aahar)
Regulations 2021.
G/TBT/N/IND/207

Rancangan Peraturan Keamanan dan Standar Makanan (Ayurveda Aahar), 2021, yang
menetapkan definisi & standar makanan yang disiapkan menurut buku-buku resmi
Ayurveda, persyaratan terkait pelabelan umum dan kemasan, ketentuan penggunaan
aditif, standar mikrobiologi, tingkat kontaminan yang diizinkan dan Logo untuk Ayurvedic
Aahar.

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

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait
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Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Sebagaimana disyaratkan oleh Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur Texas, tindakan ini
menunda tanggal berlakunya aturan final ("Produk Tembakau; Peringatan yang Diperlukan
untuk Bungkus dan Iklan Rokok"), yang diterbitkan pada 18 Maret 2020. Tanggal efektif
yang baru adalah 13 Juli 2022.

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-07-12/html/2021-14678.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-07-12/pdf/2021-14678.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_4614_00_e.pdf

10 USA - Further Amendments to
General Regulations of the Food
and Drug Administration To
Incorporate Tobacco Products
G/TBT/N/USA/626/Add.4

Food and Drug Administration (FDA) AS mengumumkan ketersediaan revisi pedoman akhir
untuk industri yang berjudul "Submission of Plans for Cigarette Packages and Cigarette
Advertisements (Revised) ." Pedoman ini merupakan revisi dari edisi ketiga, yang
diterbitkan pada Februari 2021, dan dimaksudkan untuk membantu mereka yang diminta
untuk mengajukan rencana rokok untuk bungkus rokok dan iklan rokok dengan
memberikan konten, waktu, dan rekomendasi lain yang terkait dengan pengajuan tersebut.
FDA merevisi pedoman ini untuk memenuhi ketentuan perintah pengadilan yang menunda
tanggal efektif aturan final yang berjudul "Produk Tembakau; Peringatan yang Diperlukan
untuk Kemasan dan Iklan Rokok" menjadi 13 Juli 2022. Sesuai dengan perintah pengadilan,
pedoman yang direvisi ini sangat mendorong entitas untuk menyerahkan rencana rokok ke
FDA sesegera mungkin setelah publikasi aturan akhir, dan dalam hal apa pun, dengan
tanggal pengajuan yang direkomendasikan, yaitu saat ini 13 September 2021.

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/submission-plans-cigarettepackages-and-cigarette-advertisements-revised
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Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Nomor Resolusi 483 19 Maret 2021 - yang sebelumnya dinotifikasikan melalui
G/TBT/N/BRA/1154 - yang menetapkan persyaratan teknis khusus dan sementara untuk
impor alat kesehatan dan obat-obatan baru yang diidentifikasi sebagai sangat diperlukan
untuk digunakan dalam layanan kesehatan karena publik internasional darurat kesehatan
terkait SARS-CoV-2 dengan ini diubah oleh Resolution - number 524 8 Juli 2021.

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait
Notifikasi terkait Covid-19

Full text available from:
INMETRO, Brazil TBT/WTO Enquiry Point
E-mail: barreirastecnicas@inmetro.gov.br

12 Ecuador - Normativa Técnica
Sanitaria para la Notificación
Sanitaria Obligatoria de Productos
Cosméticos Antibacteriales que
contengan alcohol y productos de
higiene doméstica con propiedad
desinfectante
G/TBT/N/ECU/489/Add.1

Republik Ekuador mengomunikasikan dan menerbitkan Adendum 1 sesuai dengan Resolusi Notifikasi terkait Covid-19
No. ARCSA-DE-015-2020-LDCL "Peraturan Teknis Sanitasi untuk pemberitahuan kesehatan
wajib produk kosmetik antibakteri yang mengandung alkohol dan produk kebersihan
rumah tangga dengan sifat disinfektan". Adendum 1 telah diterbitkan melalui Resolusi
ARCSA-DE-015-2020-LDCL tanggal 23 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional
untuk Regulasi, Kontrol, dan Pengawasan Kesehatan - ARCSA. Adendum ini memperpanjang
tindakan yang dikeluarkan oleh Pemberitahuan dengan Simbol No. G / TBT / N / ECU / 489
untuk jangka waktu enam (6) bulan berdasarkan Pasal 19 Keputusan Andes 827. Tindakan
tersebut telah dikeluarkan berdasarkan kesehatan darurat akibat COVID-19.
Full text available from:
Ecuador Notification Body and Enquiry Point
E-mail: Puntocontacto-OTCECU@produccion.gob.ec PuntocontactoOTCECU@gmail.com
jmarino@produccion.gob.ec cyepez@produccion.gob.ec jsanchezc@produccion.gob.ec
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Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Amandemen ini bertujuan untuk memastikan sistem manajemen keselamatan farmasi
dengan menyiapkan kerangka hukum untuk menerapkan inspeksi jarak jauh terhadap
produsen-importir farmasi asing ketika inspeksi di tempat tidak memungkinkan dalam
situasi seperti pandemi Covid-19.

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait
Notifikasi terkait Covid-19

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KOR/21_4616_00_x.pdf

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

