Daftar Notifikasi Regulasi Teknis TBT WTO yang terkait Indonesia
Periode 15 - 19 November 2021
No

Judul

1 India - Acid Oil (Quality Control)
Order 2021 (1 page in English)
G/TBT/N/IND/220

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Minyak Asam diproduksi dengan pengasaman stok sabun yang diperoleh selama penyulingan
minyak. Hal ini digunakan untuk memproduksi sabun kelas rendah. Penggunaan dan impor asam
lemak dalam jumlah besar dan kemungkinan dampak kesehatan dari kemurnian rendah
mengakibatkan diperlukannya perlindungan kesehatan manusia dan lingkungan, sehingga standar
Minyak Asam perlu dibuat wajib. Minyak Asam yang diproduksi secara lokal atau diimpor harus
sesuai dengan standar India (IS 12029: 1986) dan harus memiliki tanda standar di bawah lisensi
dari Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations 2018. Penggunaan standar
merek diatur oleh ketentuan Bureau of Indian Standards Act 2016 dan peraturan dan regulasi
yang di bawahnya. Biro Standar India akan menjadi otoritas sertifikasi dan pemberlakuan wajib.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/IND/21_7153_00_e.pdf

2 India - Palm Fatty Acids (Quality
Control) Order 2021 (1 page in
English) G/TBT/N/IND/224

Asam Lemak Kelapa Sawit diperoleh dengan hidrolisis Minyak Sawit. Minyak Sawit
diperoleh dari bagian berdaging Buah Sawit. Asam Lemak Kelapa Sawit terdiri dari
asam lemak jenuh dan tidak jenuh dalam jumlah yang sama Asam Palmitat dan
Asam Oleat merupakan asam lemak utama. Asam Lemak Kelapa Sawit digunakan
dalam industri sabun. Penggunaan dan impor Asam Lemak dalam jumlah besar dan
kemungkinan dampak kesehatan dari kemurnian rendah. Dalam hal ini, untuk
perlindungan kesehatan manusia dan lingkungan, standar Asam Lemak Sawit perlu
dibuat wajib. Asam Lemak Sawit yang diproduksi atau diimpor secara lokal harus
sesuai dengan standar India (IS 12067:1987) dan harus memiliki tanda standar di
bawah lisensi dari Biro Standar India (BIS) sesuai Skema-I Jadwal-II Biro Peraturan
Standar India (Penilaian Kesesuaian) 2018. Penggunaan merek standar diatur oleh
ketentuan Bureau of Indian Standards Act 2016 dan Aturan dan Regulasi yang dibuat
di bawahnya. Biro Standar India akan menjadi otoritas sertifikasi dan pemberlakuan
wajib.
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/IND/21_7166_00_e.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

No

Judul

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Acid OilConditions:
(Quality Control) Final special conditions request for comments - Ketentuan khusus ini dikeluarkan
1
USA - -Special
3 India
Order 2021Bombardier
(1 page in English)
Honeywell
Model BD- untuk pesawat Bombardier Model BD-100-1A10. Pesawat yang dimodifikasi oleh
G/TBT/N/IND/220
100-1A10
Airplane Electronic
Honeywell ini akan memiliki fitur desain baru atau tidak biasa jika dibandingkan
System Security Protection From dengan status teknologi yang dalam standar kelaikan udara untuk pesawat kategori
Unauthorized Internal Access
transportasi. Fitur desain ini adalah pemasangan sistem yang menyediakan
G/TBT/N/USA/1804
kemampuan download data nirkabel dari unit kontrol elektronik engine ke
penyimpanan berbasis cloud Honeywell. Peraturan kelaikan udara yang berlaku tidak
memuat standar keselamatan yang memadai atau sesuai untuk fitur desain ini.
Ketentuan khusus ini berisi standar keselamatan tambahan yang dianggap perlu oleh
Administrator untuk menetapkan tingkat keselamatan standar kelaikan udara yang
ada.
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_7205_00_e.pdf

4 EU - Draft Commission
Implementing Regulation
amending Implementing
Regulations (EU) No 2015/1295
and No 540/2011 as regards the
conditions of approval of the
active substance sulfoxaflor
G/TBT/N/EU/853

Draf Peraturan Pelaksanaan Komisi ini menetapkan bahwa persetujuan zat aktif
sulfoxaflor diubah sesuai dengan Peraturan (EC) No 1107/2009 berdasarkan evaluasi
konfirmasi data sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan (UE) 2015/1295
tanggal 27 Juli 2015 yang menyetujui zat aktif sulfoxaflor untuk digunakan di UE.
Produk perlindungan tanaman resmi yang ada yang mengandung sulfoxaflor akan
ditinjau sesuai dengan batasan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Namun
keputusan ini hanya menyangkut penempatan di pasar. Setelah pembatasan
persetujuan dan berakhirnya semua masa tenggang untuk stok produk, akan
dilakukan tindakan hukum yang memungkinkan yang akan diambil pada Maximum
Residue Levels dan notifikasi terpisah akan disampaikan melalui prosedur SPS.
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_7189_00_e.pdf

5 USA - Safety Standard for
Carriages and Strollers
G/TBT/N/USA/822/Add.4

Pada bulan Maret 2014 U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) AS
Indonesia tidak mengekspor produk HS 8715 Baby
menerbitkan standar keamanan produk konsumen untuk kereta dan kereta bayi di carriages and parts thereof ke Amerika Serikat
bawah bagian 104 Produk Konsumen Safety Improvement Act of 2008 (CPSIA). CPSIA
menetapkan proses untuk memperbarui standar wajib untuk produk bayi atau balita
yang didasarkan pada standar sukarela ketika organisasi standar sukarela merevisi
standar. Aturan final langsung ini memperbarui standar wajib untuk kereta bayi yang
mengacu pada standar sukarela versi 2021 ASTM.
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/modification/21_7223_00_e.pdf
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Acid Oil (Quality
Control)
1
USA - -Standards
of Performance
6 India
Order
(1 page in English)
for
New2021
Reconstructed
and
G/TBT/N/IND/220
Modified
Sources and Emissions
Guidelines for Existing Sources: Oil
and Natural Gas Sector Climate
Review G/TBT/N/USA/1802

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Aturan yang diusulkan - Dokumen ini terdiri dari tiga kelompok tindakan berbeda berdasarkan
Notifikasi ini terkait dengan emisi gas rumah kaca
Clean Air Act (CAA) yang secara kolektif dimaksudkan untuk secara signifikan mengurangi emisi
(GRK)
gas rumah kaca (GRK) dan polutan udara berbahaya lainnya dari kategori sumber Minyak Mentah
dan Gas Alam. Pertama, EPA mengusulkan untuk merevisi standar kinerja sumber (NSPS) baru
untuk GRK dan senyawa organik volatil (VOC) untuk kategori sumber Minyak Mentah dan Gas
Alam di bawah CAA untuk memasukkan informasi kelayakan dan biaya pengurangan emisi dari
sumber-sumber ini. Kedua, EPA mengusulkan pedoman emissions guidelines (EG) di bawah CAA
untuk diikuti oleh negara bagian dalam mengembangkan pengajuan dan penerapan rencana
untuk menetapkan standar kinerja guna membatasi GRK dari sumber yang ada (fasilitas yang
ditunjuk) dalam kategori sumber Minyak Mentah dan Gas Alam. Ketiga, EPA mengambil beberapa
tindakan terkait yang berasal dari resolusi bersama Kongres yang diadopsi pada 30 Juni 2021
berdasarkan Congressional Review Act (CRA) yang tidak menyetujui aturan akhir EPA yang
berjudul "Sektor Minyak dan Gas Alam: Standar Emisi untuk Tinjauan Sumber Baru yang
Direkonstruksi dan Dimodifikasi " 14 September 2020 ("Aturan Kebijakan 2020"). Proposal ini
menanggapi Perintah Eksekutif (E.O.) Presiden 20 Januari 2021 berjudul "Melindungi Kesehatan
Masyarakat dan Lingkungan dan Memulihkan Ilmu Pengetahuan untuk Mengatasi Krisis Iklim"
yang mengarahkan EPA untuk mempertimbangkan mengambil tindakan yang direncanakan.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_7175_00_e.pdf

7 Canada - Notice of Intent to
Amend the Prescription Drug List
(PDL): Brimonidine
G/TBT/N/CAN/653/Add.1

Tujuan Notifikasi ini untuk menginformasikan bahwa berdasarkan tinjauan ilmiah
Indonesia tidak mengekspor produk HS 300490
dan konsultasi publik, Health Canada akan menambahkan kualifikasi brimonidin
Medicaments consisting of mixed or unmixed products
pada Daftar Obat Resep untuk memungkinkan penjualan produk non-resep tertentu. for therapeutic or prophylactic purposes ke Kanada
Daftar Resep Obat di bagian manusia dan hewan juga harus direvisi. Health Canada
telah melakukan tinjauan ilmiah terhadap brimonidine tartrate terhadap serangkaian
kriteria yang ditetapkan dan tersedia untuk umum yang diuraikan dalam bagian
C.01.040.3 dari Peraturan Makanan dan Obat-obatan yang mengarah pada
keputusan ini. Kata-kata kualifikasi tidak berubah dari yang diusulkan dalam
Pemberitahuan Konsultasi 1 September 2021 yang dinotifikasi melalui
G/TBT/N/CAN/653. Revisi ini akan berlaku enam bulan sejak tanggal Pemberitahuan
dan diposting di situs web Health Canada.
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/drug-products/prescription-druglist/notices-changes/consultation-brimonidine.html
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Oil (Quality
Control)
1
Notification
of Mandatory
8 India - Acid
Order 2021
(1 page in English)
Testing
and Certification
of
G/TBT/N/IND/220 Systems
Telecommunication
(MTCTE) – Phase III &amp IV
G/TBT/N/IND/218

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Persyaratan Pengujian dan Sertifikasi di bawah skema MTCTE dinotifikasi melalui
Indian Telegraph (Amandemen) Rules 2017 [WTO TBT Notification G/TBT/IND66].
Skema MTCTE diluncurkan secara bertahap dan produk telekomunikasi secara
bertahap dibawa ke bawah MTCTE. Produk Telekomunikasi yang tercakup dalam
Fase III &amp Fase IV dari MTCTE kini telah dinotifikasi.
Persyaratan berikut tercakup dalam Fase III Skema MTCTE: Base Station untuk
Jaringan Seluler Repeater untuk Jaringan Seluler Jaringan Seluler Ringkas Kamera
Smart / CCTV Jam Tangan Pintar Perangkat Pelacakan Meteran Listrik Pintar
Perangkat Titik Akhir Gateway IoT untuk Peralatan Pemantauan Lingkungan yang
Beroperasi di 2,4 GHz dan 5 Pita GHz
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/IND/21_7145_00_e.pdf

9 Chinese Taipei - Amendments to
the legal inspection requirements
for microwave ovens
G/TBT/N/TPKM/461/Add.1

Wilayah Pabean Terpisah Taiwan Penghu Kinmen dan Matsu ingin memberitahukan Tidak terdapat nilai perdagangan untuk produk microwave
oven ke Taiwan
bahwa "Amandemen Persyaratan Pemeriksaan Hukum untuk Oven Microwave"
sesuai G/TBT/N/TPKM/461 pada 28 Juni 2021 diumumkan pada 17 November 2021
dan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2023.
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TPKM/21_4335_00_e.pdf
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Acid Oil (Quality
Control)
1 India
USA - -Significant
New Use
Rules
10
Order
2021Chemical
(1 page Substances
in English)
on
Certain
G/TBT/N/IND/220
(21-2.F)
G/TBT/N/USA/1805

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Aturan yang diusulkan - EPA mengusulkan aturan penggunaan baru yang signifikan
(SNURs) di bawah Toxic Substances Control Act (TSCA) untuk zat kimia yang menjadi
subjek pemberitahuan pra-manufaktur (PMN). Zat kimia tersebut menerima
penetapan "tidak mungkin menimbulkan risiko yang tidak masuk akal" sesuai
dengan TSCA. SNUR mengharuskan orang yang berniat untuk memproduksi
(ditentukan oleh undang-undang untuk memasukkan impor) atau memproses salah
satu zat kimia ini untuk aktivitas yang diusulkan sebagai penggunaan baru yang
signifikan oleh aturan ini untuk memberi tahu EPA setidaknya 90 hari sebelum
memulai aktivitas itu. Pemberitahuan yang diperlukan memulai evaluasi EPA tentang
penggunaan di bawah kondisi penggunaan zat kimia tersebut dalam periode
peninjauan yang berlaku. Orang tidak boleh memulai pembuatan atau pemrosesan
untuk penggunaan baru yang signifikan hingga EPA melakukan peninjauan terhadap
pemberitahuan tersebut dan membuat keputusan yang sesuai pada pemberitahuan
tersebut dan telah mengambil tindakan yang diperlukan oleh penetapan tersebut.
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_7209_00_e.pdf

11 Thailand - Draft Ministerial
Regulation on Quenched and
tempered wire for prestressed
concrete (TIS 3286-25XX)
G/TBT/N/THA/645

Rancangan peraturan menteri mengamanatkan kawat quenched dan tempered
untuk beton prategang agar sesuai dengan standar untuk Quenched and tempered
wire untuk beton pratekan (TIS 3286-25XX). Standar ini mencakup kabel yang
dipadamkan dan ditempa yang digunakan atau mungkin digunakan untuk beton
prategang. Ruang lingkup tidak termasuk kabel yang dicakup oleh standar lain.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/THA/21_7176_00_x.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait
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- Acid
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1 India
Chinese
Taipei
- Proposal
for
12
Order 2021 (1topage
in English)
Amendments
Article
4 of
G/TBT/N/IND/220
Regulations
for Management of
Cosmetic Product Information File
G/TBT/N/TPKM/474

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Dengan maksud untuk menerapkan Paragraf 3 Pasal 4 Undang-Undang Kebersihan
dan Keamanan Kosmetik, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan
mengumumkan Peraturan untuk Manajemen File Informasi Produk Kosmetik
(selanjutnya disebut "Peraturan") yang menetapkan persyaratan untuk file informasi
produk yang akan dibuat. oleh produsen atau importir sebelum penawaran
penjualan pasokan, tampilan publik, atau penawaran percobaan konsumen
kosmetik. Konten termasuk ruang lingkup yang berlaku dari produsen atau importir
informasi yang akan dimasukkan dalam file informasi produk kualifikasi
penandatangan untuk periode penyimpanan laporan keselamatan file informasi
produk. Ada saran tentang kualifikasi penandatangan untuk laporan keselamatan
yang diterima. Setelah mengevaluasi saran tersebut, Kementerian Kesehatan dan
Kesejahteraan mengusulkan untuk mengatur bahwa seseorang yang lulus dari
departemen kimia dan teknik kimia di universitas dalam atau luar negeri sebelum 30
Juni 2019 dan memiliki setidaknya lima tahun pengalaman kerja yang relevan di
bidang kosmetik evaluasi keselamatan dapat tetap terlibat dalam pekerjaan yang
relevan dan dengan demikian berfungsi sebagai penandatangan laporan
keselamatan. Oleh karena itu, amandemen Pasal 4 Peraturan diusulkan untuk
diadopsi.
https://gazette.nat.gov.tw/egFront/detail.do?metaid=128056&log=detailLog

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

No

Judul

Oil (Quality
Control)
1 India - Acid
Coconut
Fatty Acids
13
Order 2021
(1 page
in English)
(Quality
Control)
Order
2021 (1
G/TBT/N/IND/220
page
in English)
G/TBT/N/IND/221

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Asam Lemak Kelapa diproduksi oleh hidrolisis Minyak Kelapa. Asam Lemak Kelapa
terdiri dari sekitar 90% asam lemak jenuh. Asam lemak utama adalah Asam Laurat
yang merupakan sekitar 50% dari total asam lemak yang diperoleh dari minyak
kelapa. Asam Lemak Kelapa digunakan dalam pembuatan Sabun dan turunannya
seperti coco diethanol amide dan coco mono ethanolamide. Penggunaan dan impor
asam lemak dalam jumlah besar dan kemungkinan dampak kesehatan dari
kemurnian rendah. Jadi untuk perlindungan kesehatan manusia dan lingkungan
standar Asam Lemak Kelapa perlu dibuat wajib. Asam Lemak Kelapa yang diproduksi
atau diimpor secara lokal harus sesuai dengan standar India (IS 12069:1987) dan
harus memiliki tanda standar di bawah lisensi dari Biro Standar India (BIS) sesuai
Skema-I Jadwal-II Biro Peraturan Standar India (Penilaian Kesesuaian) 2018.
Penggunaan merek standar diatur oleh ketentuan Bureau of Indian Standards Act
2016 dan Peraturan dan Regulasi yang dibuat di bawahnya. Biro Standar India akan
menjadi otoritas sertifikasi dan penegakan.
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/IND/21_7157_00_e.pdf

14 India - Fatty Acids (Quality
Control) Order 2021
G/TBT/N/IND/225

Asam Lemak Dedak Padi dihasilkan oleh hidrolisis Minyak Dedak Padi. Minyak Dedak
Padi diproduksi dengan ekstraksi pelarut dari lapisan di sekitar endosperma beras
yang dikenal sebagai Dedak Padi. Asam Lemak Dedak Padi mengandung 20-25%
asam lemak jenuh dan 75-80% asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh yang
utama adalah Asam Oleat (40-50%) dan Asam Linolenat (28-42%). Asam lemak ini
digunakan dalam pembuatan sabun. Penggunaan dan impor asam lemak dalam
jumlah besar dan kemungkinan dampak kesehatan dari kemurnian rendah. Jadi
untuk perlindungan kesehatan manusia dan lingkungan standar Asam Lemak Dedak
Padi perlu dibuat wajib. Asam Lemak Dedak Padi yang diproduksi atau diimpor
secara lokal harus sesuai dengan standar India (IS 12068:1987) dan harus memiliki
tanda standar di bawah lisensi dari Biro Standar India (BIS) sesuai Skema-I Jadwal-II
Biro Peraturan Standar India (Penilaian Kesesuaian) 2018. Penggunaan merek
standar diatur oleh ketentuan Bureau of Indian Standards Act 2016 dan Peraturan
dan Regulasi yang dibuat di bawahnya. Biro Standar India akan menjadi otoritas
sertifikasi dan penegakan.
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/IND/21_7167_00_e.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait
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Oil (Quality Control)
1 India - Acid
1 3 Phenylenediamine
15
Order 2021
(1 page
in English)
(Quality
Control)
Order
2021 (1
G/TBT/N/IND/220
page
in English)
G/TBT/N/IND/219

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk 1,31 3 Phenylenediamine &nbsp adalah zat antara zat warna antara polimer aditif
Phenylenediamine (HS Code 2921 5120)
penting dan digunakan dalam fotografi. Karena digunakan dalam zat warna yang
diperlukan untuk pencelupan tekstil, sangat penting untuk mematuhi tingkat
kemurnian yang ditunjukkan dalam standar. Kotoran berlebih dalam pewarna dapat
masuk ke rantai manusia melalui tekstil yang berdampak pada kesehatan. Jika
parameter teknis yang ditunjukkan dalam standar tidak diperhatikan, itu akan
merusak kehidupan tanaman dan lingkungan. Jadi untuk perlindungan kesehatan
manusia dan lingkungan standar 1 3 Phenylenediamine perlu dibuat wajib. &nbsp
Yang diproduksi secara lokal atau diimpor 1 3 Phenylenediamine &nbsp harus sesuai
dengan standar India (IS 17450:2020) dan harus memiliki tanda standar di bawah
lisensi dari Biro Standar India (BIS) sesuai Skema-I Jadwal-II dari Peraturan Bureau of
Indian Standards (Conformity Assessment) 2018. Penggunaan merek standar diatur
oleh ketentuan Bureau of Indian Standards Act 2016 dan Peraturan dan Regulasi
yang dibuat di bawahnya. Biro Standar India akan menjadi otoritas sertifikasi dan
penegakan.
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/IND/21_7149_00_e.pdf

16 Paraguay - Proyecto de
Resolución del Grupo Mercado
Común “Reglamento Técnico
Mercosur sobre Paragolpes
trasero de los vehículos de carga
(Derogación de la Resolución GMC
Nº 23/02) G/TBT/N/PRY/128

Rancangan Resolusi melibatkan pembaruan Resolusi GMC No. 23/02 pada bumper Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk bumper kendaraan ke
Paraguay
belakang kendaraan kargo dengan menyetujui Peraturan Teknis baru untuk
diterapkan pada kendaraan yang beredar di Negara-negara Pihak MERCOSUR untuk
menjamin kondisi keamanan yang lebih baik.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/PRY/21_7112_00_s.pdf
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Oil (Quality
Control)
1 India
Brazil--Acid
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Ordinance
No.
17
Order162021
(1 page2021.
in English)
455
November
G/TBT/N/IND/220
G/TBT/N/BRA/1281

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Notifikasi ini menginformasikan tentang Inmetro Ordonansi No. 455 peraturan teknis
meteorologi terkonsolidasi yang menetapkan kondisi untuk barang-barang sabun
dan sabun batangan yang dikemas sebelumnya

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002862.pdf

Notifikasi ini menginformasikan tentang adanya kondisi khusus, permintaan untuk
18 USA - Special Conditions:
Honeywell Bombardier Model BD- untuk memberikan komentar sehubungan dengan aturan untuk pesawat
100-1A10 Airplane Electronic
Bombardier Model&nbsp BD-100-1A10. Pesawat yang dimodifikasi oleh Honeywell
System Security Protection From ini memiliki fitur desain baru atau tidak biasa jika dibandingkan dengan kondisi
Unauthorized External Access
teknologi yang digambarkan dalam standar kelaikan udara untuk pesawat kategori
G/TBT/N/USA/1803
transportasi. Fitur desain ini adalah pemasangan sistem yang menyediakan
kemampuan pengunduhan data nirkabel dari unit kontrol elektronik engine ke
penyimpanan berbasis cloud Honeywell. Peraturan kelaikan udara yang berlaku tidak
memuat standar keselamatan yang memadai atau untuk fitur desain ini. Ketentuan
khusus ini berisi standar keselamatan tambahan yang dianggap perlu oleh
Administrator untuk menetapkan tingkat keselamatan yang setara dengan yang
ditetapkan oleh standar kelaikan udara yang ada.
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_7204_00_e.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait
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Judul

- Acid- Amendment
Oil (Quality Control)
1 India
Viet Nam
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19
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2021 (1 page in National
English)
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G/TBT/N/IND/220
technical
regulation on stainless
steel
G/TBT/N/VNM/211

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Notifikasi ini menginformasikan tentang rancangan peraturan teknis yang mengatur
batasan kandungan unsur kimiamenurut massa dan persyaratan pengawasan mutu
untuk baja tahan karat yang diproduksi di dalam negeri, yang diimpor dan diedarkan
di pasaran. Daftar baja tahan karat dan kode HS yang sesuai diberikan dalam
Lampiran yang dilampirkan pada Peraturan Teknis Nasional QCVN 20:2019/BKHCN
dan Amandemen 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN Artikel berikut diubah: 1.3.2 1.3.3
2.1 2.3 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5.2 5.3.4 5.4 5.5 dan 5.6. Beberapa perubahannya
adalah: Organisasi dan perorangan yang mengimpor baja tahan karat wajib
mendaftarkan diri untuk pemeriksaan mutu pada lembaga pemeriksa sesuai dengan
Surat Edaran No. 27/2012/TTBKHCN dan Surat Edaran No. 07/2017/TT-BKHCN.
Dokumen yang berkaitan dengan dokumen teknis barang sertifikat hasil uji
kesesuaian harus disimpan selama setidaknya 10 tahun. Produk dengan kode HS
7306.40.20 7306.40.90 7306.61.10 7306.61.90 7306.69.10 7306.69.90 dilengkapi
dengan Lampiran QCVN 20:2019/BKHCN
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/VNM/21_7211_00_x.pdf

20 EU - Draft Commission Delegated
Regulation amending Annex II to
Delegated Regulation (EU) No
1062/2014 on the work
programme for the systematic
examination of all existing active
substances contained in biocidal
products referred to in Regulation
(EU) No 528/2012 of the European
Parliament and of the Council
G/TBT/N/EU/852

Notifikasi ini menginformasikan tentang rancangan Peraturan Delegasi Komisi yang
mengamandemen Lampiran II Peraturan (UE) No 1062/2014 sebagai tindak lanjut
persetujuan dan non-persetujuan sejumlah zat aktif dalam program peninjauan serta
klarifikasi tentang identitas zat aktif tertentu yang didukung dalam program
peninjauan.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_7188_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_7188_01_e.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

No

Judul

Acid Oil (Quality
Control)
1 India
USA - -Naturally
Occurring
Levels
21
Order
(1 page in English)
of
Lead2021
in Candy
G/TBT/N/IND/220
G/TBT/N/USA/1470/Add.4

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Notifikasi ini menginformasikan bahwa pada tanggal 22 September 2021, the Office
of Administrative Law telah menyetujui amandemen berjudul 27 Kode Peraturan
California bagian 28500. Pembuatan peraturan ini menambahkan bab dan bagian
baru ke Judul 27 Kode Peraturan California: Bab 3: Timbal yang Terjadi Secara Alami
dalam Permen bagian 28500. Bagian baru menetapkan "tingkat alami" 0,02 ppm
(bagian per juta) untuk timbal dalam permen yang dibumbui dengan cabai dan/atau
asam. Bagian Kode Kesehatan dan Keselamatan 110552 mewajibkan Kantor
Lingkungan Badan Perlindungan Lingkungan California (CalEPA) Health Hazard
Assessment (OEHHA) untuk mengadopsi peraturan ini. Untuk memfasilitasi
kepatuhan, tanggal efektif peraturan telah ditunda menjadi 22 September 2022 yang
merupakan satu tahun sejak tanggal adopsi peraturan.
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_7188_00_e.pdf

22 India - (Quality Control) Order
2021 (1 page in English)
G/TBT/N/IND/223

Asam laurat/Lauric Acid adalah asam lemak jenuh yang memiliki 12 atom karbon. Zat
adalah bahan baku untuk membuat Lauryl Alkohol yang digunakan dalam industri
deterjen. Disamping itu, zat ini juga digunakan dalam resin Alkyd Lauryl peroksida
etanol amida dll. Zat ini diperoleh dengan membelah minyak kelapa Minyak Inti
Sawit dll Penggunaan jumlah besar dan impor Asam Lemak dan dampak kesehatan
yang mungkin dari kemurnian rendah. Maka untuk perlindungan kesehatan manusia
dan lingkungan, standar Asam Laurat perlu dibuat wajib. Asam Laurat yang
diproduksi atau diimpor secara lokal harus sesuai dengan standar India (IS 10931:
1984) dan harus memiliki tanda standar di bawah lisensi dari Biro Standar India (BIS)
sesuai Scheme-I of Schedule-II Biro India Peraturan Standar (Penilaian Kesesuaian)
2018. Penggunaan merek standar diatur oleh ketentuan Bureau of Indian Standards
Act 2016 dan Peraturan dan Regulasi yang dibuat di bawahnya. Biro Standar India
akan menjadi otoritas sertifikasi dan penegakan.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/IND/21_7164_00_e.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait
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Acid Oil (Quality
Control)
1 India
USA - -Significant
New Use
Rules
23
Order
2021Chemical
(1 page Substances
in English)
on
Certain
G/TBT/N/IND/220
(20-10.B)
G/TBT/N/USA/1660/Add.1

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Notifikasi ini menginformasikan bahwa EPA mengeluarkan aturan penggunaan baru
yang signifikan (SNURs) di bawah Toxic Substances Control Act (TSCA) untuk zat
kimia yang menjadi subjek pemberitahuan pra-manufaktur (PMNs). Tindakan ini
mengharuskan orang untuk memberi tahu EPA setidaknya 90 hari sebelum memulai
pembuatan (ditentukan oleh undang-undang untuk memasukkan impor) atau
pemrosesan salah satu zat kimia ini untuk aktivitas yang ditetapkan sebagai
penggunaan baru yang signifikan oleh aturan ini. Aturan ini selanjutnya
mengharuskan orang untuk tidak memulai pembuatan atau pemrosesan untuk
penggunaan baru yang signifikan sampai mereka telah menyerahkan Pemberitahuan
Penggunaan Baru yang Signifikan/Significant New Use Notice (SNUN). EPA telah
melakukan tinjauan terhadap pemberitahuan tersebut, membuat keputusan yang
sesuai pada pemberitahuan tersebut dan telah mengambil tindakan manajemen
risiko apa pun. sebagaimana disyaratkan sebagai akibat dari penetapan tersebut.
Aturan ini berlaku efektif pada 14 Januari 2022.
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-11-15/pdf/2021-24789.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/final_measure/21_7171_00_e.pdf

24 Republic of Korea - Proposed
amendments to the “Regulation
on Quasi-drug Approval
Notification and Review”
G/TBT/N/KOR/1011

Notifikasi amandemen ini menginformasikan dokumen yang diperlukan dalam
proses aplikasi untuk obat kuasi termasuk respirator penyaringan yang harus
dilaporkan.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KOR/21_7152_00_x.pdf

25 Kenya - DKS 559:2021 Men’s and Standar Kenya ini menetapkan persyaratan untuk celana pria dan anak laki-laki
boys’ trousers — Specification
G/TBT/N/KEN/1156
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KEN/21_7182_00_e.pdf

Indonesia tidak mengekspor produk Men's or boys'
suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and
brace overalls, breeches . . . (HS Code 6103) ke Kenya

No

Judul

Acid OilConditions:
(Quality Control)
1 India
USA - -Special
Airbus
26
Order 2021
pageS.A.
in English)
Defense
and(1
Space
C212-CC/G/TBT/N/IND/220 Airplanes
CD/-CE/-CF/-DF/-DE
Rechargeable Lithium Battery
Installations
G/TBT/N/USA/1806

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Special Kondisi Akhir: Permintaan Komentar - Kondisi khusus ini dikeluarkan untuk
pesawat Airbus Defence and Space S.A. (Airbus) Model C212-CC/-CD/-CE/-CF/-DF/DE. Pesawat ini, sebagaimana dimodifikasi oleh Airbus Defense and Space, Inc., akan
memiliki fitur desain baru atau tidak biasa jika dibandingkan dengan keadaan
teknologi yang dibayangkan dalam standar kelaikan udara untuk pesawat kategori
transportasi. Fitur desain ini adalah instalasi penerangan darurat yang berisi baterai
lithium yang dapat diisi ulang. Peraturan kelaikan udara yang berlaku tidak memuat
standar keselamatan yang memadai atau sesuai untuk fitur desain ini. Kondisi khusus
ini berisi standar keselamatan tambahan yang dianggap perlu oleh Administrator
untuk menetapkan tingkat keselamatan yang setara dengan yang ditetapkan oleh
standar kelaikan udara yang ada.
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_7210_00_e.pdf

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) akan menunjuk Muramidase sebagai aditif
27 Japan - Designation of
Muramidase as a feed additive (2 pakan dan menetapkan standar dan spesifikasinya dengan peraturan menteri.
page(s) in English 5 page(s) in
Japanese)
http://members.wto.org/・・・
http://members.wto.org/・・・
G/TBT/N/JPN/718

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN/19_1637_00_e.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

No

Judul

Acid OilSafety:
(QualitySafety
Control)
1 India
USA - -Pipeline
of
28
Order
2021 (1 page
English)
Gas
Transmission
andinGathering
G/TBT/N/IND/220
Pipelines
G/TBT/N/USA/1117/Add.6

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
PHMSA sedang merevisi Federal Pipeline Safety Regulations untuk meningkatkan
keamanan jaringan pipa pengumpulan gas di darat. Aturan terakhir ini membahas
mandat Kongres, rekomendasi Kantor Akuntabilitas Pemerintah, dan masukan publik
yang diterima sebagai bagian dari proses pembuatan aturan. Amandemen dalam
aturan akhir ini memperluas persyaratan pelaporan ke semua operator
pengumpulan gas dan menerapkan serangkaian persyaratan keselamatan minimum
untuk pipa pengumpulan gas tertentu dengan diameter besar dan tekanan operasi
tinggi. Aturan itu tidak memengaruhi pipa pengumpul gas lepas pantai.
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-11-15/pdf/2021-24240.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/final_measure/21_7173_00_e.pdf

29 India - Hydrogenated Rice Bran
Fatty Acids (Quality Control) Order
2021 (1 page in English)
G/TBT/N/IND/222

Asam Lemak Dedak Padi Terhidrogenasi diperoleh dengan pemisahan, destilasi dan
hidrogenasi minyak dedak padi atau dengan hidrogenasi asam lemak sulingan yang
diperoleh dengan pemisahan minyak dedak padi. Dedak Padi Asam lemak digunakan
dalam pembuatan sabun. Penggunaan dan impor asam lemak dalam jumlah besar
dan kemungkinan dampak kesehatan dari kemurnian rendah. Jadi, untuk menjaga
kesehatan manusia dan lingkungan, standar Asam Lemak Dedak Padi Terhidrogenasi
perlu dibuat wajib. Asam Lemak Dedak Padi Terhidrogenasi yang diproduksi atau
diimpor secara lokal harus sesuai dengan standar India (IS 12361: 1988) dan harus
memiliki tanda standar di bawah lisensi dari Biro Standar India (BIS) sesuai Skema-I
Jadwal-II dari Peraturan Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment), 2018.
Penggunaan merek standar diatur oleh ketentuan Bureau of Indian Standards Act
2016 dan Aturan dan Regulasi yang dibuat di bawahnya. Biro Standar India akan
menjadi otoritas sertifikasi dan penegakan.
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/IND/21_7160_00_e.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait
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Judul

(Quality
Control)
1 India - Acid
FattyOil
Acids
(Quality
30
Order 2021
(1 page
Control)
Order
2021 in English)
G/TBT/N/IND/220
G/TBT/N/IND/226

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Asam Lemak Biji Karet dihasilkan dari hidrolisis Minyak Biji Karet. Minyak biji karet
diperoleh dari biji biji pohon karet. Asam Lemak Biji Karet mengandung Linolenic Acis
(30-40%), Asam Oleat (17-30%) dan Asam Linoleat (22-24%) dan Asam lemak jenuh
lainnya seperti asam palmitat dan asam stearat. Asam lemak ini digunakan dalam
pembuatan industri Sabun dan juga dalam industri Cat/pernis. Penggunaan dan
impor asam lemak dalam jumlah besar dan kemungkinan dampak kesehatan dari
kemurnian rendah. Jadi, untuk menjaga kesehatan manusia dan lingkungan, standar
Asam Lemak Biji Karet perlu dibuat wajib. Asam Lemak Biji Karet yang diproduksi
atau diimpor secara lokal harus sesuai dengan standar India (IS 12124:1987) dan
harus memiliki tanda standar di bawah lisensi dari Biro Standar India (BIS) sesuai
Skema-I Jadwal-II Biro Peraturan Standar India (Penilaian Kesesuaian), 2018.
Penggunaan merek standar diatur oleh ketentuan Bureau of Indian Standards Act
2016 dan Peraturan dan Regulasi yang dibuat di bawahnya. Biro Standar India akan
menjadi otoritas sertifikasi dan penegakan.
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/IND/21_7168_00_e.pdf

Tujuan dari amandemen ini adalah untuk menetapkan spesifikasi respirator
31 Republic of Korea - Proposed
amendments to the “Korea Quasi- penyaringan, masker bedah, dan masker anti-tetesan.
drug Codex (KQC)”
G/TBT/N/KOR/1010

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KOR/21_7151_00_x.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

No

Judul
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- Acid
Oil (Quality
1 India
Canada
- Publication
of Control)
REC-LAB Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) Kanada telah
32
Order 7)
2021
(1 page
in English)
(Issue
REC-CB
(Issue
1) and DES- menerbitkan prosedur berikut:
G/TBT/N/IND/220
LAB
(Issue 8)
• REC-LAB — Prosedur Pengakuan Laboratorium Pengujian untuk Menguji/Menilai
G/TBT/N/CAN/627/Add.2
Persyaratan yang ditetapkan Kanada
• REC-CB — Prosedur Pengakuan dan Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi
• DES-LAB — Prosedur untuk Penunjukan Laboratorium Pengujian Kanada

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait
Notifikasi terkait prosedur pengakuan lembaga penilaian
kesesuaian oleh Kanada

https://www.ic.gc.ca/eic/site/ceb-bhst.nsf/eng/tt00170.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/ceb-bhst.nsf/fra/tt00170.html
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2021/2021-11-06/html/notice-avis-eng.html#ne5
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2021/2021-11-06/html/notice-avis-fra.html#ne5

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

