Daftar Notifikasi Regulasi Teknis TBT WTO yang terkait Indonesia
Periode 16 - 20 Agustus 2021
No

Judul

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text

1 China - National Standard of the Dokumen ini menetapkan persyaratan keselamatan umum untuk furnitur bayi dan
P.R.C. Technical Specifications for furnitur anak-anak dan persyaratan keamanan untuk produk tertentu. Dokumen ini
berlaku untuk furnitur bayi dan furnitur anak-anak.
the Safety of Infants' and
Children's Furniture
G/TBT/N/CHN/1623

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_5217_00_x.pdf

2 Filipina - Department
Administrative Order (DAO) No.
20-06 Series of 2020: The New
Technical Regulations Concerning
the Mandatory Product
Certification of Plywood
G/TBT/N/PHL/227/Add.2

Memorandum Circular memberikan ketentuan sementara untuk pelaksanaan DAO
20-06 Series 2020 untuk memungkinkan masuknya kayu lapis dari sumber asing
tanpa Izin PS yang valid hingga 31 Desember 2021. Sebagai Pengganti Pernyataan
Konfirmasi (SOC), Izin Komoditas Impor (ICC) akan dikeluarkan. Mulai 1 Januari 2022,
semua produk yang tercakup dalam DAO 20-06 Series 2020 harus bersumber dari
Pemegang Lisensi PS (baik produksi lokal maupun luar negeri)

full text available from: Bureau of Philippine Standards
Department of Trade and Industry
Email: bps@dti.gov.ph

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

No

Judul

NationalRequirements
Standard of the
1
for
3 China - General
P.R.C.
Technical
Specifications
the
Safety
of Indoor
Stationary for
the Safety
of Infants' and
Training
Equipment
Children's Furniture
G/TBT/N/CHN/1620
G/TBT/N/CHN/1623

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Dokumen ini menetapkan persyaratan keselamatan peralatan pelatihan stasioner
dalam ruangan. Dokumen ini berlaku untuk semua peralatan kebugaran stasioner
yang ditentukan dalam klausul 3.1. Ini termasuk peralatan kebugaran tetap (Kelas S
dan Kelas I) yang digunakan di berbagai tempat pelatihan kelompok yang
dikendalikan dan dikelola oleh pemilik perorangang dengan tanggung jawab hukum,
seperti asosiasi olahraga, lembaga pendidikan, hotel, gimnasium, klub, pusat
rehabilitasi dan studio. Dokumen Ini juga mencakup peralatan kebugaran stasioner
rumah tangga (Kelas H) dan jenis peralatan kebugaran stasioner lainnya, termasuk
peralatan kebugaran stasioner yang digerakkan oleh listrik yang didefinisikan dalam
3.1.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_5208_00_x.pdf

4 Viet Nam - Draft Decree on
management of medical devices
G/TBT/N/VNM/205

Rancangan peraturan ini akan ini mengatur mengenai pengelolaan alat kesehatan
yang meliputi: klasifikasi, pembuatan, peredaran, perdagangan, kegiatan ekspor
impor serta penyediaan layanan alat kesehatan, informasi, iklan, dan pelabelan.
Rancangan ketentuan ini juga mengatur pernyataan harga alat kesehatan,
pengelolaan, serta penggunaan alat kesehatan di fasilitas kesehatan.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/VNM/21_5213_00_x.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

No

Judul

China- Significant
- National Standard
the
1
New Use of
Rules
5 USA
P.R.C.
Technical
Specifications
on
Certain
Chemical
Substancesfor
the Safety of Infants' and
G/TBT/N/USA/1396/Add.4
Children's Furniture
G/TBT/N/CHN/1623

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
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). SNUR mengharuskan orang yang bermaksud untuk
memproduksi (ditentukan oleh undang-undang untuk memasukkan impor) atau
memproses salah satu zat kimia ini untuk aktivitas yang ditetapkan sebagai
penggunaan baru yang signifikan oleh aturan ini untuk memberi tahu EPA setidaknya
90 hari sebelum memulai aktivitas tersebut. 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 sampai EPA
telah melakukan tinjauan terhadap pemberitahuan tersebut dan membuat
keputusan yang sesuai pada pemberitahuan tersebut dan telah mengambil tindakan
seperti yang disyaratkan oleh penetapan tersebut.

https://www.regulations.gov/docket/EPA-HQ-OPPT-2018-0627/document

6 USA - Significant New Use Rules
on Certain Chemical Substances
(19-1.F)
G/TBT/N/USA/1513/Add.2

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). SNUR mengharuskan orang yang bermaksud untuk
memproduksi (ditentukan oleh undang-undang untuk memasukkan impor) atau
memproses salah satu zat kimia ini untuk aktivitas yang ditetapkan sebagai
penggunaan baru yang signifikan oleh aturan ini untuk memberi tahu EPA setidaknya
90 hari sebelum memulai aktivitas tersebut. 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 sampai EPA
telah melakukan tinjauan terhadap pemberitahuan tersebut dan membuat
keputusan yang sesuai pada pemberitahuan tersebut dan telah mengambil tindakan
seperti yang disyaratkan oleh penetapan tersebut.

https://www.regulations.gov/docket/EPA-HQ-OPPT-2018-0777/document

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

No

Judul

China- Significant
- National Standard
the
1
New Use of
Rules
7 USA
P.R.C.
Technical
Specifications
on
Certain
Chemical
Substancesfor
the Safety of Infants' and
(19-2.F)
Children's Furniture
G/TBT/N/USA/1514/Add.2
G/TBT/N/CHN/1623

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
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). SNUR mengharuskan orang yang bermaksud untuk
memproduksi (ditentukan oleh undang-undang untuk memasukkan impor) atau
memproses salah satu zat kimia ini untuk aktivitas yang ditetapkan sebagai
penggunaan baru yang signifikan oleh aturan ini untuk memberi tahu EPA setidaknya
90 hari sebelum memulai aktivitas tersebut. 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 sampai EPA
telah melakukan tinjauan terhadap pemberitahuan tersebut dan membuat
keputusan yang sesuai pada pemberitahuan tersebut dan telah mengambil tindakan
seperti yang disyaratkan oleh penetapan tersebut.

https://www.regulations.gov/docket/EPA-HQ-OPPT-2019-0359/document

8 USA - Significant New Use Rules
on Certain Chemical Substances
(19-3.F)
G/TBT/N/USA/1539/Add.1

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). SNUR mengharuskan orang yang bermaksud untuk
memproduksi (ditentukan oleh undang-undang untuk memasukkan impor) atau
memproses salah satu zat kimia ini untuk aktivitas yang ditetapkan sebagai
penggunaan baru yang signifikan oleh aturan ini untuk memberi tahu EPA setidaknya
90 hari sebelum memulai aktivitas tersebut. 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 sampai EPA
telah melakukan tinjauan terhadap pemberitahuan tersebut dan membuat
keputusan yang sesuai pada pemberitahuan tersebut dan telah mengambil tindakan
seperti yang disyaratkan oleh penetapan tersebut.

https://www.regulations.gov/docket/EPA-HQ-OPPT-2019-0228/document

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

No

Judul

China- Significant
- National Standard
the
1
New Use of
Rules
9 USA
P.R.C.
Technical
Specifications
on
Certain
Chemical
Substancesfor
the Safety of Infants' and
(19-4.F)
Children's Furniture
G/TBT/N/USA/1545/Add.1
G/TBT/N/CHN/1623

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

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). SNUR mengharuskan orang yang bermaksud untuk
memproduksi (ditentukan oleh undang-undang untuk memasukkan impor) atau
memproses salah satu zat kimia ini untuk aktivitas yang ditetapkan sebagai
penggunaan baru yang signifikan oleh aturan ini untuk memberi tahu EPA setidaknya
90 hari sebelum memulai aktivitas tersebut. 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 sampai EPA
telah melakukan tinjauan terhadap pemberitahuan tersebut dan membuat
keputusan yang sesuai pada pemberitahuan tersebut dan telah mengambil tindakan
seperti yang disyaratkan oleh penetapan tersebut.

https://www.regulations.gov/docket/EPA-HQ-OPPT-2019-0494/document

10 Thailand - Thai Industrial Standard Adendum ini untuk menginformasikan bahwa TIS 51-25XX yang diusulkan oleh Thai
for Pineapple in Hermetically
Industrial Standards Institute (TISI), yang dinotifikasikan melalui G/TBT/N/THA/554,
Sealed Containers (TIS 51diadopsi sebagai TIS 51-2562(2019) Nanas dalam Wadah Tertutup rapat.
2562(2019))
G/TBT/N/THA/554/Add.1
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/048/T_0018.PDF

Indonesia tidak mengekspor produk terkait (HS Code 080430)
ke Thailand

No

Judul

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

China - National
Standard of the Proposal yang diusulkan dimaksudkan untuk memberikan persyaratan pengawasan
1 Philippines
- Revised
11
P.R.C. TechnicalSurveillance
Specifications for pasca-pemasaran (PMS) yang diperbarui untuk obat baru yang di rilis dan dipantau.
Postmarketing
the Safety of Infants'
and
Requirements
for New
Drugs
Children's
Furniture
under
Monitored
Release
G/TBT/N/CHN/1623
G/TBT/N/PHL/262

https://www.fda.gov.ph/draft-for-comments-of-revised-post-marketing-surveillance-requirements-for-newdrugs-under-monitored-release-2/

12 Mexico - 'ACUERDO POR EL QUE Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk mengumumkan dan menetapkan aturan penggunaan Indonesia tidak mengekspor produk terkait (HS Code 2942) ke
SE MODIFICA EL SIMILAR POR EL Produk Organik Kekhasan Nasional dengan spesifikasi, pola warna dan karakteristik lain yang Mexico
ditentukan dalam Perjanjian.
QUE SE DA A CONOCER EL
DISTINTIVO NACIONAL DE LOS
PRODUCTOS ORGÁNICOS Y SE
ESTABLECEN LAS REGLAS
GENERALES PARA SU USO EN EL
ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS
CERTIFICADOS COMO ORGÁNICOS
PUBLICADO EL 25 DE OCTUBRE DE
2013. G/TBT/N/MEX/500
https://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/52059
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/MEX/21_5278_00_s.pdf

No

Judul

China- Energy
- National
Standard of the
1 USA
Conservation
13
P.R.C. Technical
Program:
Energy Specifications
Conservation for
the Safety for
of Infants'
and
Standards
Commercial
Children'sSpray
Furniture
Prerinse
Valves
G/TBT/N/CHN/1623
G/TBT/N/USA/1009/Add.7

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Undang-Undang Kebijakan dan Konservasi Energi, sebagaimana telah diubah
("EPCA"), menetapkan standar konservasi energi untuk berbagai produk konsumen
dan peralatan komersial dan industri tertentu, termasuk katup semprot pra-bilas
komersial ("CPSVs"). EPCA juga mengharuskan Departemen Energi AS (DOE) untuk
secara berkala menentukan apakah standar yang lebih ketat dan diubah akan layak
secara teknologi dan dibenarkan secara ekonomi, dan akan menghasilkan
penghematan energi yang signifikan. Dalam pemberitahuan penentuan yang
diusulkan ini ("NOPD"), DOE awalnya telah menetapkan bahwa standar konservasi
energi yang diubah untuk katup semprot pra pembilasan komersial tidak diperlukan.
DOE meminta komentar tentang penentuan yang diusulkan ini dan hasil analisis
terkait.
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-08-18/html/2021-16995.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-08-18/pdf/2021-16995.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_5267_00_e.pdf

14 USA - Significant New Use Rules
on Certain Chemical Substances
(19-2.F)
G/TBT/N/USA/1514/Add.1

EPA mengeluarkan significant new use rules (SNURs) di bawah Toxic Substances
Control Act (TSCA) untuk zat kimia yang menjadi subjek pemberitahuan pramanufaktur (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. Tindakan
ini selanjutnya mengharuskan orang untuk tidak memulai pembuatan atau
pemrosesan untuk penggunaan baru yang signifikan sampai mereka telah
menyerahkan Pemberitahuan Penggunaan Baru yang Signifikan (SNUN), dan EPA
telah melakukan peninjauan terhadap pemberitahuan tersebut, membuat keputusan
yang sesuai pada pemberitahuan tersebut, dan telah mengambil tindakan
manajemen risiko apa pun yang diperlukan sebagai hasil dari penentuan itu.

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-08-18/html/2021-17388.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-08-18/pdf/2021-17388.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/final_measure/21_5268_00_e.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

No

Judul

China- Significant
- National Standard
the
1 USA
New Use of
Rules
15
P.R.C.
Technical
Specifications
on
Certain
Chemical
Substancesfor
the Safety of Infants' and
(19-5.F)
Children's Furniture
G/TBT/N/USA/1553/Add.1
G/TBT/N/CHN/1623

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

EPA mengeluarkan regulasi significant new use rules (SNURs) (SNURs) di bawah T Toxic
Indonesia tidak mengekspor produk HS 3825 Residual products
Substances Control Act (TSCA) untuk zat kimia yang menjadi subject of premanufacture notices of the chemical or allied industries ke Amerika Serikat
(PMN). SNUR mewajibkan produsen yang bermaksud memproduksi (sesuai dengan ketentuan
oleh undang-undang terkait importasi) atau memproses salah satu zat kimia ini untuk
penggunaan baru yang signifikan, harus menotifikasi EPA setidaknya 90 hari sebelum memulai
aktivitas tersebut. Pemberitahuan tersebut akan menjadi awal evaluasi EPA terhadap penggunaan
zat kimia tersebut dalam periode peninjauan yang berlaku. Publik tidak boleh memulai
pembuatan atau pemrosesan untuk sampai EPA telah melakukan tinjauan terhadap
pemberitahuan tersebut dan membuat keputusan dan telah mengambil tindakan yang diperlukan
oleh penetapan tersebut.

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA/19_7036_00_e.pdf

16 Philippines - Basic Radiation
Protection and Safety Standards
on the Use of Radiation Devices in
Planned Exposure Situations
G/TBT/N/PHL/261

Indonesia tidak mengekspor produk 9022 Apparatus based on
Regulasi ini bertujuan untuk memperbarui standar perlindungan dan keselamatan
radiasi Filipina tentang penggunaan perangkat radiasi yang mencabutAdministrative the use of X-rays ke Filipina
Order (AO) Nos. 149 164 s. 2004 its DOH Memorandum Circular 323 dan seluruh
peraturan terkait lainnya yang dikeluarkan oleh DOH untuk secara efektif
mengadopsi ketentuan yang relevan dari International Atomic Energy Agency (IAEA)
General Safety Requirements (GSR) Part 3

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/PHL/21_5253_00_e.pdf

No

Judul

China
- National
Standard
of the
1 EU
- Draft
Commission
Delegated
17
P.R.C. Technical
Specifications
Regulation
amending
Annexes IIfor
the Safety
of Infants'(EU)
and
and
III to Regulation
Children's of
Furniture
2018/848
the European
G/TBT/N/CHN/1623
Parliament
and of the Council as
regards specific requirements for
the production use and packaging
of non-organic in-conversion and
organic seedlings
G/TBT/N/EU/833

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Peraturan ini mengubah Regulation (EU) 2018/848 for specific requirements for
production use and marketing of organic in-conversion and non-organic seedlings
as plant reproductive material pada Annex II and III to Regulation (EU) 2018/848.
Ketentuan tersebut dapat mempengaruhi juga operator organik di negara ketiga.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_5258_00_e.pdf

18 USA - Transport Refrigeration
Units ATCM Amendments
G/TBT/N/USA/1765

Aturan yang diusulkan - Mengubah aturan untuk mencapai kualitas udara dan
manfaat iklim tambahan bagi kesehatan masyarakat dengan mewajibkan transisi
unit pendingin transportasi truk bertenaga diesel (TRU) ke teknologi nol emisi,
standar emisi PM untuk mesin TRU yang baru diproduksi dalam kategori yang tersisa
dan penggunaan menurunkan global warming potential (GWP) refrigeran.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_5236_00_e.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

No

Judul

China- Significant
- National Standard
the
1 USA
New Use of
Rules
19
P.R.C.
Technical
Specifications
on
Certain
Chemical
Substancesfor
the Safety of Infants' and
(20-8.B)
Children's Furniture
G/TBT/N/USA/1641/Add.1
G/TBT/N/CHN/1623

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text

Indonesia tidak mengekspor produk HS 3824 Prepared binders
EPA mengeluarkan regulasi significant new use rules (SNURs) (SNURs) di bawah T
for foundry moulds or cores; chemical products ke Uni Eropa
Toxic Substances Control Act (TSCA) untuk zat kimia yang menjadi subject of
premanufacture notices (PMN). SNUR mewajibkan produsen yang bermaksud
memproduksi (sesuai dengan ketentuan oleh undang-undang terkait importasi) atau
memproses salah satu zat kimia ini untuk penggunaan baru yang signifikan, harus
menotifikasi EPA setidaknya 90 hari sebelum memulai aktivitas tersebut.
Pemberitahuan tersebut akan menjadi awal evaluasi EPA terhadap penggunaan zat
kimia tersebut dalam periode peninjauan yang berlaku. Publik tidak boleh memulai
pembuatan atau pemrosesan untuk sampai EPA telah melakukan tinjauan terhadap
pemberitahuan tersebut dan membuat keputusan dan telah mengambil tindakan
yang diperlukan oleh penetapan tersebut.
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/USA/20_5148_00_e.pdf

20 Saudi Arabia - Technical
Regulation for Expiration dates for
food products - Part 1: Mandatory
expiration dates
G/TBT/N/SAU/1143/Add.3

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Notifikasi ini menginformsikan tentang Regulasi teknis yang mengatur umur simpan
maksimum yang diizinkan untuk produk makanan yang cenderung rusak di dalam
kemasan dan kondisi penyimpanan tertentu. Peraturan ini juga menetapkan
persyaratan paling penting untuk pelabelan umur simpan semua produk makanan.

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/SAU/20_5682_00_x.pdf

No

Judul

1 China - National Standard of the
21
Technical
Specifications for
P.R.C. Safety
Technical
the Safety of Infants'
and for
Requirements
of Charger
Children's
Furniture
Electric
Bicycles
G/TBT/N/CHN/1623
G/TBT/N/CHN/1616

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Notifikasi ini menginformasikan tentang regulasi yang mengatur persyaratan metode
uji sinyal-sinyal peringatan dan instruksiinstruksi untuk piranti pengisi daya sepeda
elektrik (termasuk on-board chargers). Peraturan ini berlaku juga untuk lead-acid
battery charger dan lithium-ion battery charger pada sepeda elektrik yang mengacu
pada standar GB 17761-2018.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_5201_00_x.pdf

22 China - National Standard of the
P.R.C Technical Specification for
Safety of Furniture Structure
G/TBT/N/CHN/1617

Notifikasi ini menginformasikan spesifikasi teknis yang menetapkan persyaratan
umum terkat aspek keamanan untuk komponen dan struktur produk furnitur
tertentu. Pemberlakuan dokumen ini dikecualikan untuk produk furnitur yang
ditujukan untuk penggunaan pada balita dan anak - anak.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_5203_00_x.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

No

Judul

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

1 China - National Standard of the Notifikasi ini menginformasikan tentang standar yang menetapkan definisi - definisi,
23
Technical
Specifications for persyaratan, metode uji dan penentuan hasil inspeksi untuk zat zat berbahaya pada
P.R.C. Limit
of Harmful
the Safety ofofInfants'
and
Substances
Furniture
furnitur. Standar ini berlaku untuk semua produk furnitur.
Children's Furniture
G/TBT/N/CHN/1618
G/TBT/N/CHN/1623

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_5204_00_x.pdf

24 China - National Standard of the
P.R.C. Limits of Hazardous
Substances for Musical
Instruments G/TBT/N/CHN/1619

Notifikasi ini menginformasikan tentang standar yang menetapkan definisi
terminologi dan klasifikasi terkait dengan alat musik, aksesoris alat musik dan paket
alat musik ditempatkan di dalam ruangan dan menentukan persyaratan metode
pengujian aturan inspeksi dan tanda kemasan batas bahan berbahaya bagi tubuh
manusia untuk alat musik, aksesoris alat musik dan alat musik paket ditempatkan di
dalam ruangan. Dokumen ini berlaku untuk alat musik aksesoris alat musik dan
paket alat musik yang ditempatkan di dalam ruangan.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_5205_00_x.pdf

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

