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1

Draft Mexican Official
Standard PROY-NOM-001CRE/SCFI-2017, Electrical
power measurement
systems. Metrology
specifications, test
methods and conformity
assessment procedure)
G/TBT/N/MEX/389/Add.1

Mexico

Komisi Regulasi Energi mengeluarkan Standar Resmi Meksiko NOM-001-CRE / SCFI-2019 Sistem pengukuran energi
listrik - Meter dan transformator pengukuran, metode pengujian metrologi, metode dan prosedur untuk evaluasi
sesuai

https://www.dof.gob.mx/2020/CR
E/CRE_A_012_2019.pdf

2

Draft Order of the Ministry
of Health of Ukraine "On
Approval of the
Requirements for nutrition
and health claims made on
food products"
G/TBT/N/UKR/164

Ukraine

Draft regulasi ini berisi tentang persyaratan untuk klaim nutrisi dan kesehatan yang dibuat pada produk makanan
yang digunakan dalam menandai presentasi atau iklan yang ditujukan untuk konsumen akhir produk makanan yang
diproduksi serta dimasukkan ke dalam sirkulasi atau diimpor (dikirim) ke wilayah pabean Ukraina. Draft ini juga
diberitahukan berdasarkan persyaratan Perjanjian SPS

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/UKR/20_3239
_00_x.pdf

3

Enforcement decree of the Korea Republic of
Act on advanced
regenerative medicine and
advanced biological
products regarding safety
and support
G/TBT/N/KOR/893

- Sehubungan dengan "Undang-Undang tentang Keselamatan dan Keamanan Obat Regeneratif dan Produk Biologis
Modern" dibentuk, "Keputusan Penegakan Undang-Undang tentang Keselamatan dan Dukungan Obat Regeneratif
dan Produk Biologis Modern" diundangkan untuk menetapkan hal-hal yang didelegasikan oleh Undang-Undang dan
yang diperlukan untuk implementasinya
- Article 31: untuk menentukan standar fasilitas yang diperlukan untuk pemberitahuan bisnis impor produk biologi
Modern.
- Article 32: untuk menentukan fasilitas, peralatan, sumber daya manusia, dan sistem manajemen mutu yang
diperlukan untuk persetujuan bisnis manajemen sel manusia, dll.
- Pasal 34-36: 1) untuk menetapkan bahwa penyelidikan tindak lanjut jangka panjang dapat dilakukan pada produk
biologis maju tertentu yang mengandung perawatan sel induk, jaringan hewan dan sel, produk terapi gen dan
produk biologis maju lainnya yang perlu dipantau untuk efek samping selama periode tertentu setelah pemberian. 2)
untuk menentukan hal-hal yang terkait dengan penunjukan sebagai subjek investigasi, penarikan penunjukan, dll.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/KOR/20_3285
_00_x.pdf
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4

RSS-192 Issue 4 (7 pages
available in English and
French)
G/TBT/N/CAN/612

Canada

Peraturan ini diinformasikan oleh Kementerian Inovasi, Ilmu Pengetahuan dan Pengembangan Ekonomi Kanada dan
telah diterbitkan di situs Web:
• RSS-192, Issue 4, Flexible Use Broadband Equipment Operating in the Band 3450 3650 MHz, sets out certification
requirements for flexible use broadband equipment used in fixed and/or mobile services operating in the frequency
band 3450-3650 MHz.

https://www.ic.gc.ca/eic/site/smtgst.nsf/vwapj/RSS-192i4202005EN.pdf/$file/RSS-192i4202005EN.pdf
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smtgst.nsf/vwapj/RSS-192i4202005FR.pdf/$file/RSS-192i4202005FR.pdf

5

US 2552:2020 Nonmedical face mask —
Specification First Edition
G/TBT/N/UGA/1210

Uganda

Standar Uganda ini menetapkan persyaratan, pengambilan sampel, dan metode pengujian untuk masker wajah non- Indonesia tidak mengekspor Breathing appliances and gas masks
medis yang dimaksudkan untuk mengurangi risiko penularan umum agen infeksi. Ini mencakup masker wajah non(excluding protective masks having neither mechanical parts . . . (HS
medis dan penutup wajah lainnya yang terbuat dari tekstil yang dimaksudkan untuk penggunaan tunggal (sekali
9020) ke Uganda
pakai) atau untuk beberapa penggunaan yang dapat dicuci, didesinfeksi dan digunakan kembali. Standar ini tidak
mencakup alat pelindung pernafasan seperti masker wajah medis, masker wajah penyaringan dan alat bantu
pernapasan.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/UGA/20_3246
_00_e.pdf

6

Partial amendment to the
Minimum Requirements
for Biological Products
G/TBT/N/JPN/653/Add.1

Japan

Notifikasi ini menginformasikan tentang amandemen parsial pada the Minimum Requirements for Biological
Products Amendment yang menetapkan amandemen dan menghapus pasal - pasal pada persyaratan minimum
produk biologis yang telah diadopsi serta dipublikasi pada 13 May 2020.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/JPN/20_3278
_00_e.pdf
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7

Draft Order of the Ministry
of Health of Ukraine "On
Approval of the Rules on
the addition of vitamins
minerals and certain other
substances to foods"
G/TBT/N/UKR/163

Ukraine

Notifikasi ini menginformasikan tentang draft yang menentukan daftar vitamin mineral dan zat-zat tertentu lainnya
yang dimaksudkan untuk digunakan dalam makanan yang diizinkan dan juga menyetujui daftar zat terlarang untuk
digunakan dalam produksi makanan. Draft ini juga mengatur masalah pelabelan, penjualan dan iklan makanan.
Produk mencantumkan pelabelan dan melakukan promosi berupa iklan harus menyampaikan informasi benar dan
komprehensif yang tidak akan menyesatkan konsumen. Produk makanan yang memenuhi persyaratan yang berlaku
sebelum berlakunya Pesanan ini tetapi tidak memenuhi persyaratan Pesanan ini dapat diimpor ke wilayah pabean
Ukraina yang diproduksi dan / atau dimasukkan ke dalam sirkulasi dalam waktu tiga tahun setelah Pesanan ini datang
mulai berlaku. Produk makanan tersebut dapat beredar hingga tanggal konsumsi terakhir atau tanggal kedaluwarsa
atau tanggal kedaluwarsa minimum. Draft ini juga dinotifikasikan melalui komite perjanjian SPS.

https://moz.gov.ua/article/publicdiscussions-archive/proektnakazu-ministerstva-ohoronizdorov%e2%80%99ja-ukrainipro-zatverdzhennja-pravildodavannja-vitaminiv-mineralnihrechovin-ta-dejakih-inshihrechovin-do-harchovihproduktiv#3

8

Energy Conservation
Program: Test Procedure
for Consumer Boilers
G/TBT/N/USA/973/Add.3

United States of
America

Notifikasi ini menginformasikan bahwa The U.S. Department of Energy (DOE) tengah memulai proses pengumpulan
data melalui permintaan informasi untuk mempertimbangkan apakah akan mengubah prosedur pengujian DOE
untuk boiler konsumen. Secara khusus DOE mencari data dan informasi yang berkaitan dengan apakah prosedur
pengujian yang diubah akan lebih akurat atau sepenuhnya memenuhi persyaratan bahwa prosedur pengujian
menghasilkan hasil yang mengukur penggunaan energi selama siklus penggunaan rata-rata yang representatif untuk
produk dan tidak terlalu membebani untuk melakukan. DOE menerima komentar tertulis dari publik tentang subjek
apa pun dalam ruang lingkup dokumen ini (termasuk topik yang tidak diangkat dalam RFI ini) serta penyerahan data
dan informasi terkait lainnya. Komentar dan informasi tertulis diminta dan akan diterima pada atau sebelum 15 Juni
2020.

https://www.govinfo.gov/content/
pkg/FR-2020-05-15/html/202009416.htm
https://www.govinfo.gov/content/
pkg/FR-2020-05-15/pdf/202009416.pdf
https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/USA/20_3247
_00_e.pdf

9

Significant New Use Rules
on Certain Chemical
Substances (20-5.B)
G/TBT/N/USA/1623

United States of
America

EPA mengusulkan peraturan penggunaan baru yang signifikan (SNUR) di bawah Toxic Substances Control Act (TSCA)
untuk zat kimia yang menjadi subjek pemberitahuan premanufaktur (PMN). 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 memulai
pembuatan atau pemrosesan untuk penggunaan baru yang signifikan sampai mereka telah menyerahkan
Pemberitahuan Penggunaan Baru yang Signifikan dan EPA telah melakukan peninjauan pemberitahuan yang dibuat
penentuan yang tepat pada pemberitahuan di bawah TSCA dan telah mengambil manajemen risiko apa pun.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/USA/20_3306
_00_e.pdf
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10

Review of the mandatory
safety standards for
children’s toys –
Consultation paper
G/TBT/N/AUS/120

Australia

ACCC mengusulkan untuk memperbarui standar keselamatan wajib untuk mainan anak-anak yang mengandung
magnet agar pemasok dapat mematuhi standar sukarela yang diadopsi secara luas berikut ini: Standar Internasional
(ISO 8124-1: 2018 Keselamatan mainan - Bagian 1: Aspek keselamatan terkait ke sifat mekanik dan fisik) Standar
Eropa (EN 71-1: 2014 + A1: 2018 Keselamatan mainan - Bagian 1: Sifat mekanis dan fisik) American Standard (ASTM
F963 - 17 Spesifikasi keselamatan konsumen standar untuk keselamatan mainan) Australia / Selandia Baru Standar
(AS / NZS ISO 8124.1: 2019 - Keselamatan mainan Bagian 1: Aspek keselamatan yang berkaitan dengan sifat mekanik
dan fisik yang merupakan adopsi domestik dari Standar Internasional). Standar keselamatan yang diusulkan tidak
akan memaksakan persyaratan apa pun selain yang terkandung dalam standar ini. Mengizinkan kepatuhan dengan
standar-standar ini akan mengurangi kompleksitas peraturan dan duplikasi saat ini untuk pemasok sehingga
mengurangi hambatan teknis untuk berdagang. Sementara standar-standar ini memiliki persyaratan yang sebanding
dengan standar keselamatan wajib saat ini, mereka bermaksud untuk mengurangi bahaya konsumen dengan
membatasi ruang lingkup mainan yang diizinkan untuk dilengkapi dengan 'magnet kecil berkekuatan tinggi' longgar
yang diterima 'kecil. Makalah konsultasi terlampir menguraikan pertimbangan awal kami tentang bahaya dan
pendekatan kebijakan untuk lima standar mainan anak-anak termasuk standar keamanan wajib untuk mainan anakanak yang mengandung magnet.

11

US EN 14763:2020
Medical face masks —
Requirements and test
methods First Edition
G/TBT/N/UGA/1208

Uganda

Standar Uganda ini menetapkan persyaratan kinerja desain konstruksi dan metode pengujian untuk masker wajah
medis yang dimaksudkan untuk membatasi penularan agen infeksius dari staf ke pasien selama prosedur bedah dan
pengaturan medis lainnya dengan persyaratan serupa. Masker wajah medis dengan penghalang mikroba yang tepat
juga dapat efektif dalam mengurangi emisi agen infektif dari hidung dan mulut dari pembawa asimptomatik atau
pasien dengan gejala klinis. Standar Uganda ini tidak berlaku untuk topeng yang ditujukan khusus untuk
perlindungan pribadi staf.

12

Ministry of Finance Ruling
No 04/2020 amending the
list of goods with
regulated prices issued
through Ministry of
Finance Ruling No
01/2020
G/TBT/N/CZE/250

Czech Republic
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tbt.enquiry@dfat.gov.au

Tidak terapat nilai ekspor produk terkait ke Uganda

Peraturan Menteri Keuangan No. 01/2020 diperbarui sehubungan dengan situasi saat ini yang disebabkan oleh risiko Notifikasi terkait Situasi Pandemi Covid19
infeksi novel coronavirus SARS-CoV-2 / COVID-19. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan jumlah peralatan
perlindungan yang memadai, khususnya untuk penyedia layanan kesehatan, tetapi juga bagi warga negara, untuk
mencegah penyebaran infeksi dan penyakit yang disebabkan oleh coronavirus ini.
Keputusan Menteri Keuangan No 04/2020 terkait dengan keadaan darurat yang diumumkan oleh Pemerintah
Republik Ceko dan menetapkan harga maksimum untuk:
• peralatan pelindung sesuai dengan Peraturan (EU) 2016/425 Parlemen Eropa dan Dewan, kelas FFP3 yang
diproduksi di UE dan ditempatkan di pasar sesuai dengan standar teknis EN 149: 2001 + A1: 2009, di CZK 175, tidak
termasuk PPN, per unit, terlepas dari jumlah unit dalam paket atau jenis kemasan
• peralatan pelindung sesuai dengan Regulasi (EU) 2016/425 Parlemen Eropa dan Dewan, kelas FFP3 yang diproduksi
di luar UE dan ditempatkan di pasar sesuai dengan standar teknis EN 149: 2001 + A1: 2009, di CZK 350, tidak
termasuk PPN, per unit, terlepas dari jumlah unit dalam paket atau jenis kemasan.
"Langkah-langkah pengaturan sementara dari Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan
untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan perangkat keselamatan kelas FFP3 di pasar selama pandemi
COVID-19."

info@unbs.go.ug

https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/tris/en/index.cfm/sear
ch/?trisaction=search.detail&year
=2020&num=239&mLang=EN
https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/CZE/20_3254
_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/CZE/20_3254
_00_x.pdf
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US EN 149:2020
Respiratory protective
devices — Filtering half
masks to protect against
particles — Requirements
testing marking First
Edition
G/TBT/N/UGA/1209
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Standar Uganda ini menetapkan persyaratan minimum untuk penyaringan masker sebagai alat pelindung pernafasan Notifikasi terkait Situasi Pandemi Covid19
untuk melindungi terhadap partikel kecuali untuk tujuan untuk dilepas. Laboratorium dan tes kinerja praktis
dimasukkan untuk penilaian kepatuhan dengan persyaratan.

Link(s) to full text
E-mail: info@unbs.go.ug
Website: https://www.unbs.go.ug

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

