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Chinese Taipei

Adminstrasi Perlindungan Lingkungan sebelumnya mengumumkan diberlakukannya
"Pembatasan Impor dan Penjualan Termometer Merkuri" pada tanggal 26 Maret 2008. Selain itu,
pada tanggal 5 Juli 2019, diumumkan amandemen "Zat Kimia Beracun dan Penanganan yang
Terdaftar". Tindakan Kontrol "untuk melarang penggunaan merkuri dalam pembuatan sakelar,
relay, lampu merkuri bertekanan tinggi untuk penerangan umum, dan instrumen pengukuran nonelektronik mulai 1 Januari 2021. Ini adalah jadwal untuk larangan yang diumumkan pada
pembuatan produk yang ditambahkan merkuri tersebut. Adapun impor, kontrol lebih lanjut
diperlukan. Mengingat bahaya merkuri terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, dengan
perkembangan peralatan elektronik dan elektronik konsumen, permintaan untuk penggunaan
produk yang ditambahkan merkuri telah menurun. Oleh karena itu, agar sejalan dengan
"Konvensi Minamata tentang Merkuri", diumumkan bahwa mulai 1 Januari 2021, impor sakelar,
relay, lampu merkuri yang ditambahkan tambahan untuk penerangan umum, dan instrumen
pengukuran non-elektronik (barometer, hygrometer, manometer, termometer,
sphygmomanometer, dll.) dilarang untuk memperkuat kontrol merkuri domestik dan mencapai
tujuan menjaga keamanan lingkungan.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/TPKM/20_1290_00_x.pdf

Act to amend the environmental
conservation law in relation to
regulation of toxic chemicals in
children's products
G/TBT/N/USA/1581

United States of
America

Membentuk program pengungkapan untuk bahan kimia yang menjadi perhatian yang digunakan
dalam pembuatan produk anak-anak dan proses untuk meninjau bahan kimia prioritas tinggi yang
menjadi perhatian bagi tindakan pengaturan di masa depan.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/USA/20_1295_00_e.pdf

Rules and Regulations Under the
Textile Fiber Products
Identification Act
G/TBT/N/USA/1584

United States of
America

Pemberitahuan pembuatan peraturan yang diusulkan - Komisi Perdagangan Federal ("FTC" atau
"Komisi") mengusulkan amandemen Peraturan dan Peraturan berdasarkan Undang-Undang
Identifikasi Produk Serat Tekstil ("Peraturan Tekstil" atau "Aturan") untuk memasukkan standar
ISO 2076 terbaru untuk nama serat generik. Amandemen yang diusulkan harus mengurangi biaya
kepatuhan dan meningkatkan fleksibilitas bagi perusahaan yang menyediakan informasi serat
tekstil kepada konsumen.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/USA/20_1298_00_e.pdf
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General explanation for the
draft of restrictions on the
importing of mercury-added
products
G/TBT/N/TPKM/405
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4

Draft Commission Implementing
Regulation concerning the nonrenewal of approval of the
active substance desmedipham,
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/644/Add.1

European Union

Komisi Pelaksana Peraturan (EU) 2019/1100 tanggal 27 Juni 2019 tentang tidak diperpanjangnya
persetujuan zat aktif desmedipham sesuai dengan Peraturan (EC) No 1107/2009 dari Parlemen
Eropa dan Dewan mengenai penempatan perlindungan tanaman produk di pasar dan mengubah
Lampiran Peraturan Komisi Pelaksana (UE) No 540/2011 Uni Eropa ingin menginformasikan
kepada Anggota WTO bahwa Peraturan Pelaksanaan Komisi (UE) 2019/1100 tanggal 27 Juni 2019
tentang tidak diperpanjangnya persetujuan zat aktif desmedipham sesuai dengan Peraturan (EC)
No 1107/2009 dari Parlemen Eropa dan Dewan mengenai penempatan produk perlindungan
tanaman di pasar dan mengubah Lampiran Peraturan Komisi Pelaksana (EU) No 540/2011 adalah
diadopsi pada 27 Juni 2019 dan diterbitkan dalam Jurnal Resmi EU L 175 tanggal 28 Juni 2019.

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1563809602014&uri=
CELEX:32019R1100

5

Draft Commission Delegated
Directive amending, for the
purposes of adapting to
scientific and technical progress,
Annex III to Directive
2011/65/EU of the European
Parliament and of the Council as
regards an exemption for lead in
solders used in certain
combustion engines
G/TBT/N/EU/653/Add.1

European Union

Komisi Delegated Directive (EU) 2019/1846 tanggal 8 Agustus 2019 mengubah untuk keperluan
adaptasi terhadap kemajuan ilmiah dan teknis. Lampiran III menjadi Arahan 2011/65 / EU
Parlemen Eropa dan Dewan sehubungan dengan pengecualian untuk timah dalam solder yang
digunakan dalam mesin pembakaran tertentu Uni Eropa ingin menginformasikan kepada Anggota
WTO bahwa Komisi Delegasi Directive (EU) 2019/1846 dari 8 Agustus 2019 mengubah untuk
tujuan beradaptasi dengan kemajuan ilmiah dan teknis Lampiran III untuk Petunjuk 2011/65 / EU
dari Parlemen Eropa dan Dewan sehubungan dengan pembebasan timah hitam dalam solder
yang digunakan pada mesin pembakaran tertentu diadopsi pada 8 Agustus 2019 dan diterbitkan
dalam Jurnal Resmi EU L 283 tanggal 5 November 2019.

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1581608417672&uri=
CELEX:32019L1846

6

Draft Commission Regulation
amending Annex V to Regulation
(EC) No 1223/2009 of the
European Parliament and of the
Council on cosmetic products
G/TBT/N/EU/650/Add.1

European Union

Komisi Peraturan (UE) 2019/1858 tanggal 6 November 2019 mengubah Lampiran V Peraturan
(EC) No 1223/2009 dari Parlemen Eropa dan Dewan tentang produk kosmetik Uni Eropa ingin
menginformasikan kepada Anggota WTO bahwa Peraturan Komisi (UE) ) 2019/1858 tanggal 6
November 2019 yang mengubah Lampiran V Peraturan (EC) No 1223/2009 dari Parlemen Eropa
dan Dewan tentang produk kosmetik diadopsi pada 6 November 2019 dan diterbitkan dalam
Jurnal Resmi EU L 286 dari 7 November 2019

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1581691363570&uri=
CELEX:32019R1858
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7

Draft Commission Implementing
Regulation on the application of
certain registration and datasharing provisions of Regulation
(EC) No 1907/2006 of the
European Parliament and of the
Council after the expiry of the
final registration deadline for
phase-in substances
G/TBT/N/EU/649/Add.1

8

Amendment of particular
requirements for battery
chargers (KC 60335-2-29)
G/TBT/N/KOR/878

9

Energy Conservation Program:
Test Procedures for Consumer
Refrigeration Products
G/TBT/N/USA/1559/Add.1

Notifying
Member(s)
European Union

Deskripsi Regulasi Teknis
Komisi Pelaksana Peraturan (UE) 2019/1692 tanggal 9 Oktober 2019 tentang penerapan
ketentuan registrasi dan pembagian data Peraturan (EC) No 1907/2006 Parlemen Eropa dan
Dewan setelah berakhirnya batas waktu pendaftaran akhir untuk zat fase-in Uni Eropa ingin
menginformasikan kepada Anggota WTO bahwa Komisi Pelaksana Peraturan (UE) 2019/1692
tanggal 9 Oktober 2019 tentang penerapan ketentuan registrasi dan pembagian data tertentu
dari Peraturan (EC) No 1907/2006 dari Parlemen Eropa dan Dewan setelah berakhirnya batas
waktu registrasi akhir untuk zat fase-diadopsi pada 9 Oktober 2019 dan diterbitkan dalam Jurnal
Resmi EU L 259 10 Oktober 2019.

Korea Republic of Persyaratan khusus untuk pengisi daya baterai (KC 60335-2-29) akan diselaraskan dengan standar
internasional yang relevan (IEC 60335-2-29). Perubahan utama adalah untuk meningkatkan
tegangan output (42.4V → 120V) pengisi daya baterai.

United States of
America

Pada 23 Desember 2019, Departemen Energi AS ("DOE") menerbitkan pemberitahuan prosedur
pengujian yang diusulkan pembuatan peraturan ("NOPR") untuk produk pendingin konsumen.
NOPR menyatakan bahwa komentar publik tertulis akan diterima hingga 21 Februari 2020. Pada
27 Januari 2020, DOE menerima permintaan bersama dari Northwest Energy Efficiency Alliance
(NEEA), Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam (NRDC), dan Perusahaan Gas dan Listrik Pasifik
(PG&E) untuk memperpanjang periode komentar untuk NOPR selama 60 hari sehingga data yang
dikumpulkan dan dianalisis oleh tim mereka dapat diserahkan ke map dan dipertimbangkan oleh
DOE. Pada tanggal 5 Februari 2020, DOE menerima permintaan dari Asosiasi Produsen Peralatan
Rumah Tangga (AHAM) untuk memperpanjang periode komentar untuk Prosedur Uji NOPR untuk
Produk Pendingin Konsumen selama 30 hari. DOE telah meninjau permintaan ini dan akan
memberikan perpanjangan 45 hari dari periode komentar publik hingga 6 April 2020.

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait
Nilai perdagangan tidak ada

Link(s) to full text
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1581933047081&uri=
CELEX:32019R1692

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/KOR/20_1236_00_x.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/UGA/20_1337_00_e.pdf
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Draf Sirkular ini menetapkan Daftar produk dan barang dengan kemampuan tidak aman di bawah
tanggung jawab manajemen Kementerian Informasi dan Komunikasi ("singkatnya daftar produk
dan barang Grup") dan prinsip-prinsip untuk manajemen kualitas produk dan barang dengan
kemampuan tidak aman. Draf isi Edaran adalah sebagai berikut: Pasal 1. Ruang lingkup peraturan
Pasal 2. Subjek penerapan Pasal 3. Daftar produk dan barang Grup 2 Pasal 4. Prinsip manajemen
kualitas untuk produk dan barang Grup 2 Pasal 5. Lampiran Implementasi I. Daftar produk dan
barang informasi dan komunikasi yang tunduk pada sertifikasi wajib dan deklarasi Annex II. Daftar
produk dan barang informasi dan komunikasi yang tunduk pada deklarasi wajib. Draf Circular ini
menetapkan Daftar produk dan barang dengan kemampuan yang tidak aman di bawah tanggung
jawab manajemen Kementerian Informasi dan Komunikasi yang sejalan dengan Undang-Undang
tentang kualitas produk dan barang. Daftar produk dan barang dibagi menjadi 2 sub-daftar yang
dirinci dalam Lampiran I dan Lampiran II. Setiap sub-daftar memiliki bentuk dan prinsipnya sendiri
untuk manajemen mutu wajib (yaitu pemeriksaan impor deklarasi sertifikasi) sesuai dengan Surat
Edaran No.30 / 2011 / TT-BTTTT tanggal 31 Oktober 2011 yang menetapkan sertifikasi wajib dan
deklarasi produk dan barang dalam teknologi informasi dan sektor komunikasi dan Surat Edaran
No.15 / 2018 / TT-BTTTT tanggal 15 November 2018 memberikan modifikasi dan perubahan
untuk Surat Edaran No.30 / 2011 / TT-BTTTT.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/VNM/20_1289_00_x.pdf

European Union

Peraturan Komisi (UE) 2019/1857 tanggal 6 November 2019 mengubah Lampiran VI Peraturan
(EC) No 1223/2009 dari Parlemen Eropa dan Dewan tentang produk kosmetik Uni Eropa ingin
menginformasikan kepada Anggota WTO bahwa Peraturan Komisi (UE) ) 2019/1857 tanggal 6
November 2019 mengubah Lampiran VI Peraturan (EC) No 1223/2009 dari Parlemen Eropa dan
Dewan tentang produk kosmetik diadopsi pada 6 November 2019 dan diterbitkan dalam Jurnal
Resmi EU L 286 pada 7 November 2019.

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1581524770426&uri=
CELEX:32019R1857

European Union

Komisi Pelaksana Peraturan (EU) 2019/1101 tanggal 27 Juni 2019 memperbaharui persetujuan zat
aktif tolclofos-methyl sesuai dengan Peraturan (EC) No 1107/2009 dari Parlemen Eropa dan
Dewan mengenai penempatan produk perlindungan tanaman di pasar dan mengubah Lampiran
Peraturan Komisi Pelaksana (UE) No 540/2011 Uni Eropa ingin menginformasikan kepada Anggota
WTO bahwa Komisi Pelaksana Peraturan (UE) 2019/1101 tanggal 27 Juni 2019 memperbarui
persetujuan bahan aktif tolclofos- metil sesuai dengan Peraturan (EC) No 1107/2009 Parlemen
Eropa dan Dewan mengenai penempatan produk perlindungan tanaman di pasar dan mengubah
Lampiran Peraturan Komisi Pelaksana (UE) No 540/2011 diadopsi pada 27 Juni 2019 dan
diterbitkan dalam Jurnal Resmi EU L 175 tanggal 28 Juni 2019.

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1562077804592&uri=
CELEX:32019R1101

10

Draft Circular replacing the
Circular No.05/2019/TT-BTTTT
dated July 09th 2019 specifying
the List of products and goods
with unsafe capability under
management responsibility of
Ministry of Information and
Communications
G/TBT/N/VNM/161

Viet Nam

11

Draft Commission Delegated
Regulation amending Regulation
(EU) No 528/2012 of the
European Parliament and of the
Council to include honey as an
active substance in Annex I
thereto
G/TBT/N/EU/648/Add.1

12

Draft Commission
Implementing Regulation
renewing the approval of the
active substance tolclofosmethyl, 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/646/Add.1

No
13

Judul
Draft Commission Delegated
Directive amending, for the
purposes of adapting to
scientific and technical progress,
Annex III to Directive
2011/65/EU of the European
Parliament and of the Council as
regards an exemption for bis(2ethylhexyl) phthalate (DEHP) in
certain rubber components used
in engine systems
G/TBT/N/EU/652/Add.1

Notifying
Member(s)
European Union

Deskripsi Regulasi Teknis
Komisi Delegated Directive (EU) 2019/1845 tanggal 8 Agustus 2019 mengamandemen untuk
tujuan adaptasi dengan kemajuan ilmiah dan teknis. Lampiran III menjadi Arahan 2011/65 / EU
Parlemen Eropa dan Dewan mengenai pengecualian untuk bis (2- ethylhexyl) phthalate (DEHP)
dalam komponen karet tertentu yang digunakan dalam sistem mesin Uni Eropa ingin
menginformasikan kepada Anggota WTO bahwa Komisi Delegasi Directive (EU) 2019/1845
tanggal 8 Agustus 2019 mengubah untuk keperluan beradaptasi dengan kemajuan ilmiah dan
teknis. Annex III untuk Arahan 2011/65 / EU Parlemen Eropa dan Dewan sehubungan dengan
pengecualian untuk bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) dalam komponen karet tertentu yang
digunakan dalam sistem mesin diadopsi pada 8 Agustus 2019 dan diterbitkan dalam Official Jurnal
EU L 283 tanggal 5 November 2019.

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1581607963541&uri=
CELEX:32019L1845
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https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1581695085805&uri=
CELEX:32019D1345

14

Draft Commission Implementing
Decision amending Decision
2006/771/EC as regards
technological and market
developments in the area of
radio spectrum use for shortrange devices
G/TBT/N/EU/654/Add.1

15

Amendment of particular
requirements for air-cleaning
appliances (KC 60335-2-65)
G/TBT/N/KOR/877

16

Amendment of Safety Standards Korea Republic of
for 3 Electrical Appliances
(Luminaries). KC 10023: Selfballasted LED lamps for general
lighting services (12 pages in
Korean) KC 61195: Doublecapped fluorescent lamps –
Safety specifications (26 pages
in Korean) KC 62035: Discharge
lamps(excluding fluorescent
lamps) – Safety specifications
(22 pages in Korean)
G/TBT/N/KOR/879

KATS mengusulkan untuk mengubah peraturan teknis yang ada (KC 10023) untuk menghilangkan
duplikasi dalam persyaratan sertifikasi wajib untuk Sertifikasi Korea (KC) dan Sertifikasi Peringkat
Efisiensi Energi. Selain itu KC 61195 dan KC 62035 akan diamandemen untuk
mengimplementasikan Konvensi Minamata tentang Merkuri. KC 61195 bermaksud untuk
mengontrol kadar merkuri dalam LFL (penerangan umum) dan menambahkan item yang hilang
dalam revisi standar sebelumnya. KC 62035 bermaksud untuk melarang penggunaan HPMW
untuk tujuan penerangan dalam ruangan.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/KOR/20_1237_00_x.pdf

17

The draft National technical
regulation on Wood
Preservatives – Part 1: Waterborne Preservatives
G/TBT/N/VNM/160

Rancangan peraturan teknis nasional tentang Pengawet Kayu menentukan kriteria kualitas dan
Tidak terdapat nilai perdagangan untuk kode HS terkait ke Viet Nam
kondisi penggunaan untuk pengawet kayu yang terbawa air. Rancangan peraturan teknis ini tidak
berlaku untuk pengawet kayu yang menguji sampel yang menampilkan sampel yang diimpor
sementara untuk diekspor dan dalam perjalanan. Rancangan peraturan teknis ini berlaku untuk:
Organisasi dalam dan luar negeri individu yang melakukan perdagangan yang mengekspor dan
mengimpor pengawet kayu yang terbawa air di wilayah Vietnam. Lembaga manajemen negara
terkait organisasi dan individu untuk kualitas produk terkait. Organisasi mengaudit dan
menyatakan kesesuaian produk pengawet kayu yang terbawa air. Rancangan peraturan teknis
nasional ini menetapkan tanggung jawab individu organisasi dan organisasi pelaksana lembaga
pengelola.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/VNM/20_1239_00_x.pdf

European Union

Komisi Pelaksana Keputusan (UE) 2019/1345 tanggal 2 Agustus 2019 mengubah Keputusan
2006/771 / EC memperbarui kondisi teknis yang selaras di bidang penggunaan spektrum radio
untuk perangkat jarak pendek (diberitahukan dalam dokumen C (2019) 5660) Uni Eropa akan
ingin menginformasikan kepada Anggota WTO bahwa Komisi Pelaksana Keputusan (UE)
2019/1345 tanggal 2 Agustus 2019 mengubah Keputusan 2006/771 / EC memperbarui kondisi
teknis yang selaras di bidang penggunaan spektrum radio untuk perangkat jarak pendek
(diberitahukan dalam dokumen C (2019) ) 5660) diadopsi pada 2 Agustus 2019 dan diterbitkan
dalam Jurnal Resmi EU L 212 tanggal 13 Agustus 2019.

Korea Republic of Persyaratan khusus untuk peralatan pembersih udara (KC 60335-2-65) akan diubah untuk
memperkuat kontrol keselamatan. Proposal baru mensyaratkan industri untuk menunjukkan
pemberitahuan peringatan tentang emisi gas ozon dari produk.

Viet Nam

Tidak terdapat nilai perdagangan untuk kode HS 84213920 Air purifier

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/KOR/20_1235_00_x.pdf

No
18

Judul
The Draft of Amendment to the
Fuel Economy Standards and
Regulations on Vehicle
Inspection and Administration
G/TBT/N/TPKM/389/Add.1

Notifying
Member(s)
Chinese Taipei

Deskripsi Regulasi Teknis
Wilayah Pabean Terpisah Taiwan, Penghu, Kinmen dan Matsu ingin memberi tahu bahwa
Amandemen Standar Ekonomi Bahan Bakar dan Peraturan tentang Inspeksi dan Administrasi
Kendaraan" ", sesuai G / TBT / N / TPKM / 389 pada 23 September 2019, diumumkan secara resmi
pada 5 Februari 2020 dan mulai berlaku pada hari yang sama.

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text
tbtenq@bsmi.gov.tw
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19

Draft amendments to the Rules Russian Federation
for registration and examination
of safety, quality and
effectiveness of medical devices
G/TBT/N/RUS/99

The Draft amendments to the Rules for registration and examination of safety, quality and
effectiveness of medical devices apply to medical devices issued for circulation in the territory of
the Eurasian economic union and provide for the following:
- clarification of terms and definitions;- clarification of the mechanism for implementing the
procedure for approval by States of the recognition of the expert opinion of the reference state;determination of cases when changes are made to the registration dossier of medical devices in
the notification procedure;- clarification of the procedure for canceling the validity (cancellation)
of the registration certificate of a medical device.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/UGA/20_1417_00_e.pdf

20

Draft Commission Implementing
Regulation concerning the nonrenewal of approval of the
active substance beta-cyfluthrin
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/699

European Union

Notifikasi ini menginformasikan tentang draft Komisi terkait penerapan regulasi yang
menetapkan persetujuan penggunaan zat aktif beta-cyfluthrin tidak diperbarui. Negara-negara
Anggota UE harus menarik otorisasi untuk produk perlindungan tanaman yang mengandung betacyfluthrin sebagai zat aktif. Persetujuan untuk tidak memperbarui ini didasarkan pada evaluasi
pertama terhadap zat untuk digunakan sebagai zat aktif pestisida di UE berdasarkan Peraturan
(EC) No 1107/2009. Keputusan ini hanya menyangkut peredaran zat ini di pasar dan produk
perlindungan tanaman yang memiliki kandungan beta - cyfluthrin. 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.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/EEC/20_1307_00_e.pdf

21

Proposal for amendment to the
legal inspection regulation for
electric storage drink water
heaters
G/TBT/N/TPKM/404

Chinese Taipei

Notifikasi ini menginformasikan tentang pemberlakuan inspeksi wajib untuk produk Pemanas dan
penyimpan air minum elektrik , berdasarkan Undang-Undang Inspeksi Komoditas oleh Biro
Metrologi dan Inspeksi Standar (BSMI) sejak 1 Januari 1992. Sejalan dengan kebijakan energinya,
BSMI mengusulkan agar produk ini dapat memenuhi persyaratan pada Bagian 10.7 "uji kapasitas
tangki dalam" dan 10.8 "kehilangan siaga standar setiap 24 jam uji Est 24" dari CNS 12623 di
mana nilai yang diukur (Est 24) harus mematuhi yang dinyatakan dalam "Persyaratan tentang
Standar Kinerja Energi Minimum ( MEPS) untuk tangki penyimpanan listrik pemanas air mendidih.
" Prosedur penilaian kesesuaian untuk produk ini tetap sama sebagaimana pada peraturan
tentang Registration of Products Certification (RPC) or Type-approved Batch Inspection (TABI)).

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/TPKM/20_1240_00_x.pdf
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22

Draft Commission Implementing
Regulation concerning the nonrenewal of approval of the
active substance dimethoate
G/TBT/N/EU/647/Add.1

European Union

Notifikasi ini menginformasikan bahwa Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1090
tentang tidak diperpanjangnya persetujuan zat aktif dimetoat, telah diadopsi tanggal 26 June
2019 dan diterbitkan pada jurnal resmi pada tanggal 27 Juni 2019.

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1563809470798&uri=
CELEX:32019R1090

23

Draft Commission Implementing
Regulation concerning the nonrenewal of the approval of the
active substance methiocarb, 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/651/Add.1

European Union

Notifikasi ini menginformasikan bahwa Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1606 of
27 September 2019 tentang tidak diperbaruinya persetujuan terhadap zat aktif methiocarb, telah
diadopsi pada tanggal 27 September 2019 dan diterbitkan pada jurnal resmi EU tanggal 30
September 2019.

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1581694073426&uri=
CELEX:32019R1606
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Enactment of Particular
requirements for hand-held
mains-operated garden blowers
vacuums and blower vacuums
(KC 60335-2-100)
G/TBT/N/KOR/876

Korea Republic of Notifikasi ini menginformasikan bahwa KATS mengusulkan untuk menyusun peraturan teknis
baru (KC 60335-2-100) untuk menyelaraskan standar internasional (IEC 60335-2-100) untuk
produk hand-held mains-operated garden blowers vacuums and blower vacuums. Peraturan
teknis yang ada untuk produk (KC 60335-2-80 dan KC 60335-2-2) akan diganti dengan peraturan
teknis baru untuk sertifikasi KC.

Indonesia tidak mengekspor produk terkait ke Korea Selatan

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/KOR/20_1234_00_x.pdf

No

Judul

Notifying
Member(s)
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The draft National technical
regulation on wood paints and
varnishes. Part 1. PU paints and
varnishes (Polyurethane)
G/TBT/N/VNM/159

Viet Nam
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Regulations Amending Certain
Regulations Made under the
Motor Vehicle Safety Act
(National Safety Marks and
Importation)
G/TBT/N/CAN/556/Add.1

Canada

Deskripsi Regulasi Teknis

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text

Notifikasi ini menginformasikan Rancangan peraturan teknis nasional tentang cat kayu dan
pernis. Bagian 1. Cat PU dan pernis (Polyurethane). Rancangan peraturan ini menetapkan
persyaratan teknis dan manajerial untuk cat dan pernis kayu. Bagian 1. PU cat dan pernis
(Polyurethane). Rancangan peraturan teknis ini tidak berlaku untuk cat kayu dan pernis yang
digunakan sebagai sampel pengujian, sampel produk untuk pameran, sampel yang diimpor
sementara untuk diekspor dan dalam perjalanan.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/VNM/20_1238_00_x.pdf

Notifikasi Amandemen untuk G / TBT / N / CAN / 556 menginformasikan bahwa usulan peraturan
terkait telah diadopsi dan mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2020 dengan judul
“A“Regulations Amending Certain Regulations Made under the Motor Vehicle Safety Act
(National Safety Marks and Importation)””

enquirypoint@international.gc.ca

Amandemen ditujukan untuk mengurangi hambatan perdagangan dengan mengubah
persyaratan yang terkait dengan impor sementara, kendaraan yang diimpor dari Meksiko, dan
kendaraan yang diimpor dari Amerika Serikat dan Meksiko untuk bagian-bagiannya. Amandemen
ini selaras dengan tujuan NAFTA untuk menghilangkan hambatan perdagangan dan memfasilitasi
pergerakan lintas batas barang dan jasa antara Kanada, Amerika Serikat dan Meksiko, dan
memberikan komitmen spesifik untuk menghilangkan hambatan pada impor kendaraan
bermotor bekas dari Meksiko.
Amandemen tersebut juga mengklarifikasi persyaratan untuk kendaraan dan peralatan yang
diimpor sementara untuk tujuan yang ditentukan, dan menyelaraskan bagian-bagian dari
Peraturan dengan Undang-undang yang diamendemen, seperti pasal 11 dan 12 dari Peraturan
Kendaraan dan ketentuan terkait dengan tanda keselamatan nasional untuk ban. Regulasi
Kendaraan yang diamendemen mensyaratkan bahwa kendaraan ini memenuhi persyaratan
keselamatan spesifik Kanada, dan Transport Canada secara keseluruhan, tidak mengantisipasi
bahwa amandemen tersebut akan berdampak signifikan pada pasar kendaraan bermotor di
Kanada.
Selain itu, amandemen meningkatkan keselarasan antara Kanada dan Amerika Serikat, dengan
menerapkan kecepatan minimum untuk pertimbagan klasifikasi kelas kendaraan yang digunakan
terbatas. Hal ini supaya untuk kendaraan yang bergerak lambat dan tidak dirancang untuk
digunakan di jalan umum dapat dikecualikan, seperti sepeda listrik, skuter dan kendaraan listrik
atau kecepatan rendah.

No
27

Judul
Barium Carbonate (Quality
Control) Order 2020
G/TBT/N/IND/142

Notifying
Member(s)
India

Deskripsi Regulasi Teknis
Notifikasi ini menginformasikan bahwa Barium Karbonat yang diproduksi atau diimpor harus
sesuai dengan standar India (IS 3205: 1984 menegaskan kembali 2015 dan IS 12928: 1990
menegaskan kembali 2017) dan harus memiliki tanda standar di bawah lisensi dari Bureau of
Indian Standards (BIS).
Barium Carbonate adalah salah satu bahan baku penting yang banyak digunakan dalam
pembuatan berbagai jenis kapasitor dielektrik keramik untuk aplikasi frekuensi tinggi dan untuk
ferrites keras. Penggunaan penting lainnya adalah sebagai bahan untuk pembuatan frits glasir
keramik dan fluks kacamata optik dan mata dan kacamata potong khusus. Material ini juga
digunakan dalam bahan keramik elektro lainnya digunakan pemutus sirkuit resistor dll.
Standar Barium Karbonat untuk industri keramik dan kaca menetapkan profil kemurnian dan
pengotor minimum maksimum yang mencakup besi natrium oksida dan logam sulfat lainnya dll.
Barium Karbonat Teknis digunakan untuk menghilangkan sulfat dalam produksi asam fosfat dan
elektrolisis alkali klorin. Barium Karbonat Teknis juga digunakan dalam pembuatan berbagai
senyawa Barium seperti Barium Klorida Barium Nitrat Barium Sulfida dll. Standar ini menetapkan
kandungan minimum Barium dan Karbonat selain profil pengotor.

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait
Indonesia tidak mengekspor produk terkait ke India

Link(s) to full text
https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/IND/20_1220_00_e.pdf

