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Aturan yang Diusulkan - EPA mengusulkan aturan penggunaan baru yang signifikan (SNUR) di
bawah Undang-Undang Pengendalian Zat Beracun (TSCA) untuk zat kimia yang menjadi subjek
pemberitahuan premanufaktur (PMN) dan mikroorganisme yang menjadi subjek
Pemberitahuan Kegiatan Komersial Mikro (MCAN) ). Tindakan ini akan mengharuskan orang
untuk memberi tahu EPA setidaknya 90 hari sebelum memulai produksi (didefinisikan oleh
undang-undang untuk memasukkan impor) atau pemrosesan zat-zat kimia ini untuk aktivitas
yang ditunjuk sebagai penggunaan baru yang signifikan oleh aturan yang diusulkan ini. Tindakan
ini selanjutnya akan mengharuskan orang untuk tidak mulai membuat atau memproses untuk
penggunaan baru yang signifikan sampai mereka telah mengirimkan Pemberitahuan
Penggunaan Baru yang Signifikan, dan EPA telah melakukan peninjauan pemberitahuan
tersebut, membuat keputusan yang tepat atas pemberitahuan tersebut di bawah TSCA, dan
telah mengambil setiap tindakan manajemen risiko sebagaimana diharuskan sebagai hasil dari
tekad tersebut.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/USA/20_2093_00_e.pdf

Japan

Mempertimbangkan kemajuan teknis dan kebutuhan pupuk yang kompleks, MAFF akan
merevisi aturan administratif dari standar resmi untuk pupuk untuk mencapai kemajuan dan
keberlanjutan produktivitas pertanian dan untuk melindungi kesehatan manusia.
Bahan kimia pertanian berikut ini akan diizinkan untuk menambahkan pupuk sebagai standar
resmi (Lampiran 1).
(RS)-1-methyl-2-nitro-3-(tetrahydro-3-furylmethyl)guanidine
potassium(R)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)propionate and 2,6-dichlorobenzonitrile

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/JPN/20_2047_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/JPN/20_2047_00_e.pdf

Amendment 1: National
Standard of the P.R.C.
Identification for Passenger
Cars and Their Parts
G/TBT/N/CHN/1415

China

Dokumen ini mengubah 2 bagian dari standar asli: satu adalah referensi normatif, yang lain
adalah tanda identifikasi transmisi mobil penumpang.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/CHN/20_2004_00_x.pdf

National Standard of the P.R.C.
Rare Earth Products Packing
Marking Transport and Storage
G/TBT/N/CHN/1419

China

Standar ini menentukan pengemasan, penandaan, pengangkutan, penyimpanan, dan sertifikat
kualitas dari rare earth products .

1

Significant New Use Rules on
Certain Chemical Substances
(20-3.B)
G/TBT/N/USA/1591

2

Revision of the administrative
rule of the Official Standards for
Fertilizers
G/TBT/N/JPN/657

3

4

United States of
America

Indonesia tidak mengekspor produk HS 2805 ( Alkali or alkaline-earth https://members.wto.org/crnattachments/20
metals; rare-earth metals, scandium and yttrium, whether ) ke China 20/TBT/CHN/20_2008_00_x.pdf
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5

Butterfly Valves (Quality
Control) Order 2020
G/TBT/N/IND/146

6

Approval of American Society of
Mechanical Engineers' Code
Cases
G/TBT/N/USA/1391/Add.1

7

Inmetro Ordinance 79 04
March 2020
G/TBT/N/BRA/978

8

Draft amendments N° 3 to the
technical regulation of the
Customs Union "On the safety
of wheeled vehicles" (TR CU
018/2011)
G/TBT/N/RUS/100
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India

United States of
America

Brazil
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Butterfly Valves (Quality Control) Order, 2020
- Penggunaan merek standar secara wajib.- Barang atau barang yang ditentukan dalam kolom
(1) dari Tabel di bawah ini harus sesuai dengan Standar India yang sesuai sebagaimana
ditentukan dalam kolom (2) dari Tabel tersebut dan harus menanggung Merek Standar di bawah
lisensi dari Biro Standar India sesuai Skema-I dari Jadwal-II Peraturan BIS (Penilaian Kesesuaian),
2018.
- Biro Standar India akan menjadi otoritas sertifikasi dan penegakan untuk barang-barang artikel
yang ditentukan dalam kolom (1) dari Tabel.
- Peraturan ini akan mulai berlaku setelah enam bulan sejak tanggal publikasi dalam Lembaran
Berita Resmi.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/IND/20_1983_00_e.pdf

Komisi Pengaturan Nuklir AS (NRC) mengubah peraturannya dengan memasukkan revisi terbaru Indonesia tidak mengekspor produk HS 8401 (Nuclear reactors; fuel
dari tiga panduan peraturan yang menyetujui Kode Kasus yang baru, direvisi, dan ditegaskan
elements "cartridges", non-irradiated, for nuclear reactors;
kembali yang diterbitkan oleh American Society of Mechanical Engineers. Tindakan ini
machinery ) ke USA
memungkinkan pemegang lisensi dan pelamar untuk menggunakan Kasus Kode yang tercantum
dalam panduan peraturan ini sebagai alternatif sukarela untuk standar teknik untuk konstruksi,
inspeksi penugasan, dan pengujian penugasan komponen pembangkit listrik tenaga nuklir.
Standar-standar teknik ini dituangkan dalam Masyarakat Boiler dan Kode Kapal Tekanan
Insinyur Mekanik Amerika dan Kode Operasi dan Pemeliharaan Insinyur Mekanik Masyarakat
Amerika, yang saat ini dimasukkan dengan mengacu pada peraturan NRC. Lebih lanjut, aturan
terakhir ini mengumumkan ketersediaan panduan peraturan terkait, tidak dimasukkan dengan
referensi ke dalam peraturan NRC, yang mencantumkan Kasus Kode bahwa NRC belum disetujui
untuk digunakan.

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR2020-03-16/html/2020-05086.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR2020-03-16/pdf/2020-05086.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/USA/20_1978_00_e.pdf

Undang-undang Inmetro ini menyetujui kondisi luar biasa untuk pelaksanaan kegiatan penilaian Peraturan terkait Conformity Assessment Activities
kesesuaian di negara-negara yang terkena epidemi coronavirus (COVID-19).
Kondisi alternatif ditetapkan untuk Lembaga Sertifikasi PTProduk (OCP) untuk melakukan
kegiatan penilaian kesesuaian di pabrikterletak di negara-negara yang terkena epidemi
coronavirus (COVID-19).

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pd
f/RTAC002625.pdf

Russian Federation Notifikasi ini menginformasikan dratf amandemen regulasi teknis tentang keamanan kendaraan.
Draft ini memutakhirkan persyaratan yang merupakan implementasi dari kesepakatan
internasional anggota the Eurasian Economic Union untuk mengharmonisasi persyaratan
keamanan kendaraan berodanya.

https://docs.eaeunion.org/pd/ruru/0104542/pd_04032020
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Tobacco Products; Required
Warnings for Cigarette Packages
and Advertisements
G/TBT/N/USA/1519/Add.2

10
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United States of
America

Notifikasi ini menginformasikan bahwa USA The Food and Drug Administration (FDA)
mengeluarkan aturan final untuk membuat peringatan kesehatan rokok baru untuk kemasan
dan iklan rokok. Aturan terakhir mengimplementasikan ketentuan Family Prevention and
Tobacco Control Act (Tobacco Control Act) yang mensyaratkan FDA untuk mengeluarkan
peraturan yang mewajibkan grafik warna yang menggambarkan konsekuensi kesehatan yang
negatif dari merokok untuk menyertai pernyataan label peringatan tekstual baru. The Tobacco
Control Act amends the Federal Cigarette Labeling and Advertising Act (FCLAA) yang
dikeluarkan tahun 1965, mewajibkan setiap kemasan dan iklan rokok memberikan salah satu
peringatan wajib yang baru. Aturan terakhir menentukan 11 pernyataan label peringatan
tekstual baru dan grafik warna yang menyertainya. FDA mengambil tindakan ini untuk
mempromosikan pemahaman publik yang lebih besar tentang konsekuensi kesehatan negatif
dari merokok. Aturan ini berlaku 18 Juni 2021.

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR2020-03-18/html/2020-05223.htm

Implementation Rule for
Compulsory Certification of
Brake Linings for Automobiles
G/TBT/N/CHN/1414

China

Notifikiasi ini menginformasikan penetapan peraturan implementasi untuk sertifikasi wajib serat
ban. Peraturan ini memiliki ruang lingkup model sertifikasi, proses sertifikasi,dan persyaratan
umum sertifikasi.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/CHN/20_2003_00_x.pdf

National Standard of the P.R.C.
Hygienic Requirements for
Acidic Electrolyzed Water
Generator
G/TBT/N/CHN/1418

China

Notifikasi ini menginformasikan standar yang menentukan persyaratan teknis untuk acidic
electrolyzed water generator and acidic electrolyzed water.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/CHN/20_2007_00_x.pdf
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Draft Commission Directive
amending Annex II to Directive
2009/48/EC of the European
Parliament and of the Council as
regards the labelling of
allergenic fragrances in toys
G/TBT/N/EU/706

13

Communiqué on TS 6269/T2
Rolling – Single Row Radial
Deep Groove Ball Bearings
Standard.
G/TBT/N/TUR/159

14

Regulations relating to Tea and
Related Products intended for
sale in the Republic of South
Africa
G/TBT/N/ZAF/242
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European Union

Turkey

South Africa
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Notifikasi ini menginformasikan tentang draft Commission Directive yang mengamandemen
Annex II dengen menambahkan lebih dari 60 alergen manusia yang harus dicantumkan pada
label sebagaimana yang diatur dalam the Toy Safety Directive 2009/48/EC.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/EEC/20_1970_00_e.pdf

Notifikasi ini menginformasikan tentang standar TS 6269/T2 Rolling – Single Row Radial Deep
Indonesia tidak mengekspor produk terkait ke Turki
Groove Ball Bearings Standard. Standar ini mencakup bantalan rol radial baris tunggal dengan
diameter poros nominal 2 5 mm hingga 250 mm. Standar ini tidak mencakup bola baris tunggal
kontak sudut empat-titik cincin bahu jangkar kontak bantalan melengkung pada permukaan luar
dari cincin luar bantalan bagian tipis satu arah bantalan diputar cincin dalam atau cincin luar
dengan dua bagian bantalan berlapis fosfat atau kadmium cincin luar retak tutup bantalan
pengisi alur berbutir bantalan bantalan bebas bantalan bergelang bantalan cincin bagian dalam
atau luar atau kedua cincin yang terbuat dari plastik atau bahan poliamida cincin bagian dalam
atau cincin luar atau kedua cincin yang terbuat dari lembaran logam yang dibentuk (misalnya
bantalan kopling dan sejenisnya) bantalan baja stainless dan bola terbuat dari bantalan rol radial
keramik dari satu atau kedua cincin yang terbuat dari bahan keramik atau dilapisi dengan bahan
keramik. Selain itu tidak mencakup bantalan forklift dengan jari-jari sangat besar di salah satu
sudut cincin luar mereka dan nilai radius dan kekasaran yang berbeda sesuai dengan bantalan
dorong standar dengan dimensi non-standar (mis. bantalan kopling dan sejenisnya) dengan
bantalan khusus non penggilingan pada permukaan luar atau permukaan kerja yang diproduksi
untuk keperluan yang berbeda. Standar ini adalah tentang bantalan rol radial baris tunggal
dalam klasifikasi deskripsi dan spesifikasi inspeksi dan pengujian pengambilan sampel dan
berdasarkan pada pasokan pasar. Catatan 1: Dalam standar ini, bukan istilah “ single row radial
roller bearing ”hanya istilah“ roller bearing ”yang digunakan selanjutnya. Catatan 2: Bantalan
yang penampang radialnya kurang dari seperempat diameter lubang atau penampang radial
kurang dari dua kali diameter elemen bergulir disebut "bantalan bagian tipis"

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/TUR/20_1987_00_e.pdf

Notifikasi ini menginformasikan bahwa pemerintah Afrika Selatan mengusulkan peraturan yang Indonesia tidak mengekspor produk terkait ke Afrika Selatan
menentukan standar dan persyaratan pencantuman label untuk produk teh dan terkait baik
yang diproduksi di Afrika Selatan, maupun diimpor untuk dijual di pasar Afrika Selatan.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/ZAF/20_1947_00_e.pdf
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15

Protection of Stratospheric
Ozone: Adjustments to the
Allowance System for
Controlling HCFC Production
and Import 2020-2029 and
Other Updates
G/TBT/N/USA/1592

United States of
America

16

Amendment to the Poisonous
and Deleterious Substances
Designation Order
G/TBT/N/JPN/658

Japan

17

Amendment 1: National
Standard of the P.R.C. Safety
Specifications for Road
Transportation Vehicle of
Explosive Substance and
Chemical Toxic Substance
G/TBT/N/CHN/1416

China
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Aturan Akhir - Badan Perlindungan Lingkungan AS mengalokasikan tunjangan produksi dan
konsumsi untuk jenis hidroklorofluorokarbon spesifik, jenis zat perusak ozon untuk tahun 2020
hingga 2029. Hidroklorofluorokarbon ini dapat digunakan untuk melayani peralatan tertentu
yang diproduksi sebelum 2020. EPA juga memperbarui persyaratan lainnya di bawah program
untuk mengendalikan produksi dan konsumsi zat perusak ozon serta mengedit teks peraturan
untuk meningkatkan keterbacaan dan kejelasan. Pembaruan ini termasuk merevisi persyaratan
pelabelan untuk wadah hidroklorofluorokarbon spesifik yang melarang transfer tunjangan
hidroklorofluorokarbon yang dialokasikan melalui pembuatan peraturan ini menjadi penyisihan
untuk hidroklorofluorokarbon yang telah dihapus secara bertahap yang memerlukan
penggunaan sistem pelaporan elektronik untuk trafo importir eksportir dan penghancur ozon
yang dikendalikan. - bahan pelengkap yang merevisi dan menghapus persyaratan pencatatan
dan pelaporan yang meningkatkan proses petisi untuk mengimpor bahan perusak ozon bekas
untuk digunakan kembali termasuk dengan menciptakan lebih banyak fleksibilitas untuk impor
Di bawah ketentuan Undang-Undang Pengendalian Zat Beracun dan Berbahaya Departemen
Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Kesehatan menetapkan 2 zat beracun dan 14 zat berbahaya.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/USA/20_2096_00_e.pdf

Dokumen ini mengubah persyaratan volume tangki dalam standar aslinya.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/CHN/20_2005_00_x.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/JPN/20_2048_00_e.pdf
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18

Proposed Amendments to the
Korea Republic of
enforcement rules of the Act on
Labelling and Advertising of
Foods
G/TBT/N/KOR/874/Add.1

Mempertimbangkan permintaan dari Anggota lain untuk memperpanjang periode komentar
untuk aturan yang diusulkan yang diberitahukan pada 15 Januari 2020, Kementerian Keamanan
Pangan dan Obat-obatan (MFDS) memperpanjang periode komentar dari 15 Maret 2020 hingga
15 April 2020. Anggota dapat mengirimkan salah satu komentar elektronik atau tertulis pada 15
April 2020.

19

Communiqué on TS EN ISO
2398 Rubber Hoses TextileReinforced For Compressed Air
- Specification Standard
G/TBT/N/TUR/157

Turkey

Standar ini mencakup persyaratan untuk tiga jenis, tiga kelas dan dua kategori selang karet
bertulang tekstil untuk udara tekan dengan suhu operasi -40 ° C hingga + 70 ° C dan tekanan
kerja tertinggi 25 bar tergantung pada jenis dan kategori .

20

Proposed Extension of Approval
of Information Collection
Comment Request - Clothing
Textiles Vinyl Plastic Film
G/TBT/N/USA/242/Add.3

United States of
America

Sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Pengurangan Dokumen tahun 1995, Komisi
Keamanan Produk Konsumen (CPSC atau Komisi) meminta komentar tentang permintaan yang
diajukan untuk perpanjangan persetujuan dari kumpulan informasi dari produsen dan importir
tekstil pakaian dan bahan terkait yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pakaian di bawah
standar untuk mudah terbakar tekstil pakaian dan standar untuk mudah terbakar dari film
plastik vinil. Peraturan ini menetapkan persyaratan untuk pengujian dan pencatatan untuk
produsen dan importir yang memberikan jaminan untuk produk yang tunduk pada standar ini.
Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) sebelumnya menyetujui pengumpulan informasi di
bawah nomor kontrol 3041-0024. Perpanjangan persetujuan terbaru OMB akan berakhir pada
30 Juni 2020. CPSC akan mempertimbangkan semua komentar yang diterima sebagai tanggapan
atas pemberitahuan ini sebelum meminta perpanjangan persetujuan untuk pengumpulan
informasi ini dari OMB.

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk terkait ke Turki

Link(s) to full text

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/TUR/20_1985_00_e.pdf

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR2020-03-13/html/2020-05138.htm
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21

Legal Inspection of Baby
Carriers
G/TBT/N/TPKM/397/Add.1

Chinese Taipei

Wilayah Pabean Terpisah Taiwan Penghu Kinmen dan Matsu ingin memberi tahu bahwa
"Pemeriksaan Hukum atas Gendongan Bayi" sesuai G / TBT / N / TPKM / 397 pada 22 Januari
2020 diterbitkan pada 13 Maret 2020 dan akan mulai berlaku pada 1 Juli 2020.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/TPKM/20_1938_00_e.pdf

22

Food Labeling: Draft
Regulations Governing If the
Word "Health" as Part of the
Food Product Name It Is
Identified as Easy to Misleading.
G/TBT/N/TPKM/408

Chinese Taipei

Berdasarkan ketentuan ayat 4 Pasal 28 Undang-Undang yang Mengatur Keamanan dan Sanitasi Peraturan terkait Food for human consumption
Pangan, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (MOHW) mengusulkan untuk
mengumumkan bahwa jika kata "kesehatan" sebagai bagian dari nama produk makanan, maka
diidentifikasi sebagai menyesatkan. Namun, peraturan ini tidak berlaku untuk produk makanan
yang memperoleh izin makanan kesehatan. Draf yang diumumkan adalah untuk menghindari
konsumen memiliki imajinasi sehat yang menyesatkan untuk makanan yang memiliki kata
"kesehatan" dalam namanya.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/TPKM/20_2046_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/TPKM/20_2046_00_e.pdf

23

Ordinance amending the Fuel
Ordinance (2011:346)
G/TBT/N/SWE/136

Sweden

Ketentuan yang relevan adalah Bagian 11 a – 11 c dalam Lampiran 2. Mereka yang terlibat dalam Indonesia tidak mengekspor produk HS 27 (Mineral fuels, mineral oils https://members.wto.org/crnattachments/20
kegiatan komersial menyediakan bahan bakar cair atau gas, atau yang dalam aktivitas komersial and products of their distillation; bituminous substances ) ke Sweden 20/TBT/SWE/20_2099_00_e.pdf
itu juga menyediakan listrik sebagai bahan bakar, harus memberikan informasi lingkungan
kepada konsumen. tentang bahan bakar yang disediakan. Untuk tujuan peraturan lingkungan
ini, informasi lingkungan tentang bahan bakar berarti informasi tentang emisi bahan bakar gas
rumah kaca selama siklus hidupnya, yang bahan bakarnya fosil atau bahan baku terbarukan
terkandung dalam bahan bakar, dan negara asal bahan baku ini . Informasi ini didasarkan pada
data yang wajib bagi pemasok bahan bakar untuk melaporkan kepada otoritas yang berwenang
setiap tahun kalender. Persyaratan pelaporan tahunan ditetapkan dalam undang-undang
nasional serta undang-undang UE. Informasi yang relevan harus tersedia secara keseluruhan di
situs web pemasok bahan bakar. Informasi yang diperoleh harus tersedia bagi konsumen pada
deklarasi yang ditempelkan ke perangkat yang digunakan oleh perusahaan untuk
memungkinkan konsumen mengisi bahan bakar tersebut. Informasi tentang deklarasi harus
diberikan dalam bentuk singkat - emisi bahan bakar gas rumah kaca selama siklus hidupnya dan
bahan baku fosil atau bahan baku terbarukan mana yang terkandung dalam bahan bakar - atau
melalui referensi ke situs web pemasok bahan bakar - the negara asal bahan baku. Asal hanya
dapat dibuat tersedia untuk konsumen di situs web pemasok bahan bakar. Harus dinyatakan
pada titik penjualan bahwa informasi tersebut menyangkut data historis tentang bahan bakar
yang sedang dijual dan bukan data spesifik tentang bahan bakar yang disediakan pada saat
pembelian.
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24

Draft Circular promulgating the
List of active ingredients
banned from use and restricting
the scope of insecticide and
disinfectant registration for
household and medical use in
Vietnam
G/TBT/N/VNM/162

Viet Nam

Rancangan Circular yang mengumumkan daftar bahan aktif yang dilarang untuk digunakan dan
dibatasi ruang lingkup penggunaannya dalam insektisida dan disinfektan kesehatan rumah
tangga dan masyarakat.
Draf ini berlaku untuk organisasi dan individu yang memproduksi, memperdagangkan,
mengimpor dan mengekspor insektisida dan disinfektan kesehatan rumah tangga dan
masyarakat untuk diedarkan di Vietnam dan lembaga, organisasi, dan individu terkait

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/VNM/20_2050_00_x.pdf

25

National Standard of the P.R.C.
Polyaluminium Chloride for
Treatment of Drinking Water
G/TBT/N/CHN/1417

China

Standar ini menetapkan persyaratan, metode pengujian, aturan inspeksi, tanda, pengemasan,
pengangkutan dan penyimpanan polialuminium klorida untuk pengolahan air minum. Standar
ini berlaku untuk polialuminium klorida untuk pengolahan air minum, yang terutama digunakan
untuk pemurnian air minum.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/CHN/20_2006_00_x.pdf

26

Draft Commission Directive
amending Annex II to Directive
2009/48/EC of the European
Parliament and of the Council as
regards the prohibition of
allergenic fragrances in toys
G/TBT/N/EU/705

European Union

Pencantuman atranol, kloroatranol, dan metil heptin karbonat dalam daftar wewangian alergen Indonesia tidak mengekspor produk HS 95 (Toys, games and sports
terlarang dari Petunjuk Keselamatan Mainan
requisites; parts and accessories ) ke EU

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/EEC/20_1969_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/EEC/20_1969_01_e.pdf

27

Communiqué on TS 2793/T1
Textile-Wool Woven Fabrıcs for
Apparel Use
G/TBT/N/TUR/158

Turkey

Standar ini mencakup uraian sampel, karakteristik, pengambilan sampel, inspeksi dan pengujian,
dengan menempatkan pada prosedur pasar kain tenunan tekstil-wol yang digunakan untuk
pakaian.
Standar ini tidak berlaku untuk kain yang digunakan dalam aksesori pakaian (dasi dll.) Dan kain
untuk dekorasi (jok, gorden, tirai dll.)

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/TUR/20_1986_00_e.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text
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Standard for the Flammability
of Mattresses and Mattress
Pads
G/TBT/N/USA/590/Add.2

United States of
America

Sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Pengurangan Dokumen tahun 1995, Komisi
Keamanan Produk Konsumen (CPSC, atau Komisi) meminta komentar tentang perpanjangan
usulan persetujuan dari kumpulan informasi dari produsen dan importir kasur dan bantalan
kasur. Pengumpulan informasi dinyatakan dalam Standar untuk Kemudahan Kasur dan Bantalan
Kasur, dan Standar untuk Kemudahan Terbakar (Api Terbuka) dari Set Kasur. Peraturan ini
menetapkan persyaratan pengujian dan pencatatan untuk produsen dan importir yang tunduk
pada standar. Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) sebelumnya menyetujui pengumpulan
informasi di bawah nomor kontrol 3041-0014. Perpanjangan persetujuan terbaru OMB akan
berakhir pada 30 Juni 2020. CPSC akan mempertimbangkan semua komentar yang diterima
sebagai tanggapan atas pemberitahuan ini, sebelum meminta perpanjangan persetujuan untuk
pengumpulan informasi ini dari OMB.
Kantor Sekretaris harus menerima komentar selambat-lambatnya 12 Mei 2020.

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR2020-03-13/html/2020-05137.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR2020-03-13/pdf/2020-05137.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/USA/20_1980_00_e.pdf
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Partial revision of Regulations
for Radio Equipment
G/TBT/N/JPN/639/Add.1

Japan

Sebagaimana diumumkan dalam G / TBT / N / JPN / 639 tanggal 12 November 2019, revisi
tersebut diberlakukan secara paksa pada tanggal 27 Februari 2020. Teks akhir revisi tersedia di
situs web berikut Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi dalam bahasa Jepang.
Peraturan menteri untuk merevisi sebagian Peraturan untuk Penegakan Hukum Radio, dll.
(Peraturan Menteri dari Departemen Dalam Negeri dan Komunikasi, No.5 dari 2020)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000
675267.pdf

