Daftar Notifikasi Regulasi Teknis TBT WTO yang terkait Indonesia
Periode 1 - 5 Agustus 2022
No

Judul

1 Mesir - The Decision of the Board
of Directors of the National Food
Safety Authority (NFSA) No. 6/2022
concerning the binding technical
rule on the permissible limits of
chemical contaminants in food. G/TBT/N/EGY/326

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Keputusan ini memberi produsen dan importir masa transisi dua belas bulan
mengenai aturan teknis yang mengikat tentang batas yang diizinkan dari kontaminan
kimia dalam makanan. Keputusan tersebut mengatur pendekatan Otoritas
Keamanan Pangan Nasional Mesir untuk mengelola risiko yang terkait dengan
kontaminan dan menentukan batas maksimum kontaminan kimia dalam makanan
untuk tujuan mengendalikan dan menyesuaikan tingkat polutan kimia dengan Codex
dan standar internasional yang relevan untuk mencapai tujuan utama NFSA untuk
memastikan bahwa persyaratan keamanan pangan terpenuhi sehingga kesehatan
dan keselamatan manusia dapat dilindungi.
Full text available from:
Egyptian Organization for Standardization and Quality
E-mail: eos@idsc.net.eg

Berdasarkan Ayat 1 Pasal 41 Undang-Undang tentang Pengamanan Mutu, Khasiat
2 Jepang - Partial revision of the
Japanese
dan Keamanan Produk Termasuk Farmasi dan Alat Kesehatan, Farmakope Jepang,
Pharmacopoeia Eighteenth edition - Edisi Kedelapan Belas harus direvisi. Amandemen akan dipublikasikan di "KAMPO"
G/TBT/N/JPN/745
(Lembaran Resmi) Jepang setelah diadopsi sebagai regulasi teknis.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/JPN/22_5124_00_e.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait
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Mesir - States
The Decision
of the- Board
1 United
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3
of
Directors
of
the
National
Food
Airworthiness Directives; Various
Safety Authority
(NFSA)
Transport
Airplanes
- No. 6/2022
concerning the binding technical
G/TBT/N/USA/1548/Add.1
rule on the permissible limits of
chemical contaminants in food. G/TBT/N/EGY/326

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
FAA menggantikan Airworthiness Directive (AD) 2019-20-03, yang diterapkan pada
berbagai pesawat angkut. 2019-20-03 AD memerlukan modifikasi pada wadah
universal serial bus (USB) tertentu yang terletak di dek penerbangan. Sejak FAA
mengeluarkan AD 2019-20-03, telah ditentukan bahwa pesawat tambahan
dipengaruhi oleh kondisi tidak aman. AD ini terus memerlukan modifikasi dan
memperluas penerapannya, sebagaimana ditentukan dalam AD Badan Keselamatan
Penerbangan Uni Eropa (EASA), yang digabungkan dengan referensi. AD ini juga
melarang pemasangan bagian yang terpengaruh. FAA mengeluarkan AD ini untuk
mengatasi kondisi tidak aman pada produk ini. AD ini efektif 12 Agustus 2022.
Direktur Federal Register menyetujui penggabungan tersebut dengan referensi dari
publikasi tertentu yang tercantum dalam AD ini pada 12 Agustus 2022. FAA harus
menerima komentar tentang AD ini paling lambat 12 September 2022
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/final_measure/22_5104_00_e.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait
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Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
EPA mengeluarkan koreksi terhadap aturan akhir yang diterbitkan dalam Daftar
Federal pada Selasa, 5 Juli 2022. Dokumen tersebut merevisi peraturan yang
mengatur penggunaan baru yang signifikan dari zat kimia di bawah Toxic Substances
Control Act (TSCA) untuk menyelaraskan dengan revisi yang dibuat dengan Standar
Komunikasi Bahaya (HCS) Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OSHA) dan
perubahan pada Standar Perlindungan Pernapasan OSHA dan persyaratan sertifikasi
respirator Institut Nasional untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja (NIOSH) untuk
perlindungan pernapasan pekerja dari paparan bahan kimia. EPA juga mengubah
peraturan yang mengatur Aturan Penggunaan Baru yang Signifikan (SNUR) untuk
mengatasi masalah yang telah diidentifikasi oleh EPA dan diangkat oleh pemangku
kepentingan melalui komentar publik dan membuat perubahan kecil pada
persyaratan pelaporan untuk pemberitahuan pra-pabrikasi (PMN) dan
pemberitahuan TSCA lainnya. Dokumen ini mengoreksi kesalahan yang tidak
disengaja dalam tiga instruksi amandemen yang muncul dalam ramuan teks
peraturan dari aturan akhir. Koreksi ini berlaku efektif pada 6 September 2022.

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-08-02/pdf/2022-16464.pdf

5 Korea, Republic of Enforcement Decree Of The Pharm
aceutical Affairs Act.
G/TBT/N/KOR/1089

Notifikasi ini menginformasikan bahwa Undang-Undang Kefarmasian direvisi dengan
menambahkan frasa, "Menteri Kementerian Keamanan Pangan dan Obat-obatan
dapat mengumumkan uraian pelanggaran yang telah dikonfirmasi dengan UndangUndang yang pasti (Act No. 18970, Notification Date June 10, 2022, dengan tanggal
pemberlakuan adalah 11 Desember 2022), Hal ini dimaksudkan untuk menetapkan
dasar hukum penentuan kesesuaian GMP dan akses serta inspeksi untuk produsen
oleh inspektur GMP, metode dokumen dan konten Pengumuman publik tentang
penghormatan terhadap deskripsi pelanggaran dan apa yang diperlukan untuk
melaksanakan mandat dalam Undang-Undang, jika seorang inspektur GMP
bermaksud untuk mengakses pabrikan dan melakukan inspeksi di fasilitas tersebut.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_5138_00_x.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait
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Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Departemen Energi AS ("DOE") menerbitkan aturan akhir untuk menetapkan definisi
untuk "sistem udara luar ruang khusus ekspansi langsung" ("DX-DOAS") dan "sistem
udara luar ruang khusus kesatuan" ("DOAS kesatuan"). DOAS Kesatuan adalah
kategori kecil, besar, dan sangat besar paket komersial AC dan peralatan pemanas di
bawah Kebijakan Energi dan Undang-Undang Konservasi, sebagaimana telah diubah.
Selain itu, DOE sedang menetapkan prosedur pengujian untuk mengukur efisiensi
energi DX-DOAS, yang sejalan dengan versi terbaru dari standar uji konsensus
industri yang relevan untuk DX-DOAS, dengan sedikit modifikasi tertentu. Terakhir,
DOE mengadopsi definisi pendukung, metrik efisiensi energi untuk mode
dehumidifikasi dan pemanasan, dan ketentuan yang mengatur representasi publik
sebagai bagian dari pembuatan aturan ini. Peraturan ini akan berlaku efektif pada
26 Agustus 2022.
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_4548_00_e.pdf

7 United States of America Implementing Statutory Addition of
Certain Per- and Polyfluoroalkyl
Substances (PFAS) to the Toxics
Release Inventory Beginning With
Reporting Years 2021 and 2022.
G/TBT/N/USA/1897/Corr.1

Notifikasi ini menginformasikan bahwa EPA mengeluarkan koreksi terhadap aturan
akhir yang diterbitkan dalam Daftar Federal pada Senin, 18 Juli 2022. Dokumen
tersebut memperbarui daftar bahan kimia yang tunduk pada pelaporan pelepasan
bahan kimia beracun di bawah the Emergency Planning and Community Right-toKnow Act (EPCRA) dan Pollution Prevention Act (PPA). Secara khusus, tindakan
tersebut memperbarui peraturan untuk mengidentifikasi lima zat per dan
polifluoroalkil (PFAS) yang harus dilaporkan sesuai dengan Undang-Undang Otorisasi
Pertahanan Nasional untuk Tahun Anggaran 2020 (FY2020 NDAA) yang berlaku pada
20 Desember 2019. Dokumen ini mengoreksi kesalahan yang tidak disengaja dalam
pembukaan dan instruksi perubahan yang muncul di bagian teks peraturan dari
aturan akhir. Koreksi ini efektif pada 17 Agustus 2022.
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-08-02/pdf/2022-16495.pdf

per-and polyfluoroalkyl substances (PFAS) merupakan kelompok
bahan kimia yang digunakan untuk membuat fluoropolymer
coatings dan produk-produk yang dapat menahan panas, minyak,
noda, lemak dan air. fluoropolymer dapat terkandung di banyak
produk termasuk pakan, furnitur, perekat, kemasan makanan
lapisan tahan panas yang tidak lengket pada peralatan masak, dan
insulasi kabel listrik.
PFAS menjadi salah satu zat yang dikahwatirkan berdampak buruk
terhadap lingkungan mengingat mereka tidak terurai di lingkungan,
dapan bergerak mengalir melewati bebatuan, dan mengkontaminasi
sumber air, serta menyusun (bioaccumulate) pada ikan dan
makhluk liar lainnya.
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Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Notifikasi ini menginformasikan tentang proposal regulasi yang disusun untuk
menjalankan mandat dalam Undang-Undang Otorisasi Ulang FAA tahun 2018 dengan
mengharuskan pesawat tertentu yang digunakan untuk melakukan operasi
pengangkutan penumpang domestik, bendera, atau memiliki tambahan penghalang
sekunder fisik terpasang yang melindungi dek penerbangan dari pihak yang
berwenang ketika pintu flightdeck dibuka.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_5102_00_e.pdf

9 Canada - Notice of Amendment:
Addition of Metamizole (Dipyrone)
to the Prescription Drug List (PDL).
G/TBT/N/CAN/639/Add.2

Tujuan Pemberitahuan Amandemen ini adalah untuk memberitahukan bahwa,
sebagai hasil dari tinjauan ilmiah dan konsultasi publik, Health Canada akan
menambahkan bahan metamizole (juga dikenal sebagai "dipyrone") ke bagian
Kedokteran Hewan dari Daftar Obat Resep. Bagian manusia dari Daftar Obat Resep
tidak akan direvisi. Health Canada telah melakukan tinjauan ilmiah terhadap produk
metamizole baru terhadap serangkaian kriteria yang ditetapkan dan tersedia untuk
umum yang diuraikan dalam bagian C.01.040.3 dari Peraturan Makanan dan Obatobatan yang menghasilkan keputusan ini.
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/drug-products/prescription-druglist/notices-changes/amendment-metamizole.html

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait
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Mesir -- Standards
The Decision
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Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Setelah peraturan impor baru yang dinotifikasi dalam G/TBT/N/ISR/1216 dan
G/TBT/N/ISR/1219 pada 26 Agustus 2021, rancangan Lampiran Keempat pada Keputusan
Standar diterbitkan oleh Menteri Ekonomi dan Industri Israel. Lampiran Keempat ini
mengizinkan impor bubuk cucian, yang tunduk pada Standar Wajib Israel SI 438 dan yang
sesuai dengan Peraturan Eropa EC 1272/2008 dan EC 648/2004, untuk diimpor ke Israel
berdasarkan deklarasi kesesuaian importir, dengan pro-kondisi berikut: Kandungan
natrium hingga 4 g/kg menurut ISO 11885, sesuai dengan perhitungan jumlah bubuk yang
cocok untuk mencuci 1 kg cucian; Biodegradabilitas minimal 80% menurut EC 648/2004;
Kandungan klorida hingga 40 g/kg dalam mesin cuci, hingga 90 g/kg dalam pencucian
tangan, sesuai dengan Standar Amerika ASTM D820; Kandungan boraks hingga 0,5 g/kg
produk, sesuai dengan Standar Internasional ISO 6835. Importir harus melampirkan
dokumentasi berikut ke DoC dalam aplikasi impornya: Lembar Keamanan produk yang
diperbarui; Dokumen pabrikan atau Sertifikat Kesesuaian pada EC 1272/2008 yang
membuktikan bahwa penandaan, ketahanan penandaan, dan pengemasan sesuai dengan
Lembar Keselamatan; Sertifikat kepatuhan terhadap EN ISO 8317 untuk kemasan tahan
anak, bila diperlukan menurut EC 1272/2008; Penandaan komposisi kimia menurut EC
648/2004.
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/ISR/22_5087_00_x.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait
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Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Setelah peraturan impor baru yang diberitahukan dalam G/TBT/N/ISR/1216 dan
G/TBT/N/ISR/1219 pada 26 Agustus 2021, rancangan Lampiran Keempat pada
Keputusan Standar diterbitkan oleh Menteri Ekonomi dan Industri Israel. Lampiran
Keempat ini mengizinkan impor bubuk pencuci piring, yang tunduk pada Standar
Wajib Israel SI 1417 dan yang sesuai dengan Peraturan Eropa EC 1272/2008, untuk
diimpor ke Israel berdasarkan deklarasi kesesuaian importir, dengan prasyarat
berikut: Biodegradabilitas minimal 80% menurut EC 648/2004; Kandungan boraks
hingga 0,5 g/kg produk, sesuai dengan Standar Internasional ISO 6835. Importir
harus melampirkan dokumentasi berikut ke DoC dalam aplikasi impornya: Lembar
Keamanan produk yang diperbarui; Dokumen pabrikan atau Sertifikat Kesesuaian
pada EC 1272/2008 yang membuktikan bahwa penandaan, ketahanan penandaan,
dan pengemasan sesuai dengan Lembar Keselamatan; Sertifikat kepatuhan terhadap
EN ISO 8317 untuk kemasan tahan anak, bila diperlukan menurut EC 1272/2008;
Penandaan komposisi kimia menurut EC 648/2004.
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/ISR/22_5092_00_x.pdf

12 United States of America - Trade
Regulation Rule Relating to Power
Output Claims for Amplifiers
Utilized in Home Entertainment
Products.
G/TBT/N/USA/1679/Add.1

Komisi Perdagangan Federal ("FTC" atau "Komisi") meminta komentar publik tentang
usulan amandemen Aturan Peraturan Perdagangan Terkait dengan Klaim Output
Daya untuk Amplifier yang Digunakan dalam Produk Hiburan Rumah ("Aturan
Amplifier" atau "Aturan"). Proposal tersebut mengharuskan penjual membuat klaim
terkait daya untuk menghitung keluaran daya menggunakan metode pengujian yang
seragam agar konsumen dapat dengan mudah membandingkan kualitas suara
amplifier. Selain itu, Komisi meminta komentar tentang penggunaan normal
amplifier home theater multisaluran.
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/modification/22_5097_00_e.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

No

Judul

Mesir - The
Decision on
of the
Board
1 Türkiye
- Regulation
Food
13
of
Directors
of
the
National
Food
Supplements.
Safety Authority (NFSA) No. 6/2022
G/TBT/N/TUR/203
concerning the binding technical
rule on the permissible limits of
chemical contaminants in food. G/TBT/N/EGY/326

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Indonesia tidak mengekspor produk Medicaments containing
Peraturan ini meliputi:
provitamins, vitamins, incl. natural concentrates and
(a) Daftar bahan aktif dalam suplemen makanan
derivatives thereof . . . (HS Code 3004.50) ke Türkiye
(b) Tata cara pendaftaran dan persetujuan pelaku usaha pangan yang mengimpor,
memproduksi, mengolah, dan menempatkan suplemen makanan di pasaran,
(c) Impor, produksi, pengolahan, periklanan, promosi, dan penempatan di pasar
suplemen makanan,
(d) Persetujuan, keterlacakan, dan tanggung jawab tempat kerja dalam hal suplemen
makanan,
(e) Ketentuan mengenai pembentukan, tata kerja, dan prinsip Komisi Suplemen
Makanan
(f) aturan tentang pelabelan suplemen makanan.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TUR/22_5119_00_x.pdf

14 Ukraine - Draft Order of the
Ministry of Energy of Ukraine "On
Approval of Technical Regulations
for Energy Labeling of Energy
Consumer Products" G/TBT/N/UKR/190/Add.1

Ukraina menginformasikan bahwa rancangan Perintah Kementerian Energi Ukraina
"Tentang Persetujuan Peraturan Teknis untuk Pelabelan Energi pada Produk
Konsumen terkait Energi" (G/TBT/N/UKR/190) diadopsi pada 27 April 2022 (Nomor
Perintah 164) , terdaftar di Kementerian Kehakiman Ukraina pada 09 Juni 2022,
diterbitkan pada 21 Juni 2022 dan akan mulai berlaku pada 01 Agustus 2023.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0615-22#Text

Indonesia tidak mengekspor produk Electric filament or
discharge lamps, incl. sealed beam lamp units and ultraviolet
or infra-red . . . (HS Code 8539) ke Ukraina
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Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Peraturan yang diusulkan - Sesuai dengan program Kebijakan Alternatif Baru yang dari Badan
Perlindungan Lingkungan AS, tindakan ini mengusulkan untuk mencantumkan zat tertentu
sebagai subjek yang dapat diterima untuk menggunakan kondisi di sektor pendinginan dan
penyejuk udara untuk pendingin - pendinginan yang nyaman, penurun kelembapan perumahan,
penurun kelembapan non-perumahan , AC perumahan dan komersial ringan dan pompa panas,
dan zat sebagai kondisi penggunaan yang dapat diterima dan batas penggunaan yang dipersempit
dalam pendinginan suhu sangat rendah. Melalui tindakan ini, EPA mengusulkan untuk
menggabungkan dengan standar referensi yang menetapkan persyaratan untuk AC listrik, pompa
panas, dan penurun kelembapan, peralatan laboratorium yang mengandung zat pendingin,
penggunaan zat pendingin yang mudah terbakar secara aman, dan desain, konstruksi,
pemasangan, dan pengoperasian sistem pendingin yang aman. Selain itu, tindakan ini
mengusulkan untuk mencantumkan zat tertentu sebagai kondisi penggunaan yang dapat diterima
di sektor pemadaman kebakaran untuk aliran tertentu dan penggunaan pada banjir. EPA
menerima komentar lebih lanjut tentang pendekatan potensial untuk keputusan daftar SNAP
untuk zat yang memiliki potensi penipisan ozon yang serupa dengan zat perusak ozon yang
dijadwalkan untuk dihapus.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_5103_00_e.pdf

16 United States of America - Testing Peraturan yang diusulkan - Merevisi ketentuan yang terkait dengan pengujian
for Intoxication.
keracunan, termasuk untuk perangkat yang digunakan untuk tujuan ini. Kode
G/TBT/N/USA/1908
Administratif Nevada (NAC) 484C menyangkut administrasi daftar perangkat
pengujian napas awal (PBT) yang disetujui, perangkat pengujian napas bukti, dan
perangkat yang mencegah orang mabuk dalam berkendaraan (pengapian interlock).

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_5194_00_e.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait
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Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Setelah aturan impor baru yang diberitahukan dalam G/TBT/N/ISR/1216 dan
G/TBT/N/ISR/1219 pada 26 Agustus 2021, rancangan Lampiran Keempat pada
Keputusan Standar diterbitkan oleh Menteri Ekonomi dan Industri Israel.
Lampiran Keempat ini mengizinkan impor cairan pencuci piring tangan, yang tunduk
pada Standar Wajib Israel SI 139 dan yang sesuai dengan Peraturan Eropa EC
1272/2008 dan EC 648/2004, untuk diimpor ke Israel berdasarkan deklarasi
kesesuaian importir, dengan pro-kondisi berikut:
• Kandungan boraks hingga 0,5 g/kg produk, sesuai dengan Standar Israel SI 692;
• Laporan pengujian menurut Lampiran A Standar Israel SI 139 harus ditambahkan
ke produk dengan pH lebih tinggi dari 10 atau lebih rendah dari 4.
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/ISR/22_5088_00_x.pdf

18 United States of America Improvements for Heavy-Duty
Engine and Vehicle Test
Procedures, and Other Technical
Amendments G/TBT/N/USA/1620/Rev.1/Add.2

Aturan terakhir ini mencakup koreksi, klarifikasi, fleksibilitas tambahan, dan faktor
penyesuaian untuk meningkatkan alat kepatuhan Model Emisi Gas Rumah Kaca
(GEM) untuk kendaraan bermuatan berat dengan mencocokkan output yang
dihasilkan oleh GEM versi 3.0 asli yang digunakan untuk menetapkan Standar CO2
untuk Model Tahun 2021 dan yang lebih baru dalam aturan final Tahap 2 bermuatan
Berat 2016. Mengingat sifat aturan ini, tidak akan ada dampak lingkungan yang
signifikan maupun dampak ekonomi yang signifikan.

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-07-28/pdf/2022-16031.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/final_measure/22_5100_00_e.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait
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Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Aturan wajib Komisi Keamanan Produk Konsumen AS (Komisi atau CPSC), Standar
Keamanan untuk Bassinets dan Cradles, menggabungkan dengan referensi ASTM
F2194-13, Standard Consumer Safety Specification for Bassinets and Cradles, dengan
modifikasi. ASTM merevisi F2194-13 beberapa kali antara 2013 dan 2022. ASTM
kembali merevisi standar sukarela untuk Bassinets and Cradles, menerbitkan ASTM
F2194- 22[egr]1, dan Komisi telah menerima pemberitahuan tentang revisi ini. CPSC
menerima komentar tentang apakah ASTM F2194-22[egr]1 meningkatkan keamanan
produk konsumen yang tercakup dalam standar.
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-07-28/pdf/2022-16203.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_5099_00_e.pdf

20 United States of America - Safety Aturan wajib Komisi Keamanan Produk Konsumen AS (Komisi atau CPSC), Standar
Standard for Gates and Enclosures. Keamanan untuk Gerbang dan Kandang, menggabungkan dengan referensi ASTM
G/TBT/N/USA/1504/Add.3
F1004-21, Spesifikasi Keamanan Konsumen Standar untuk Gerbang Ekspansi dan
Kandang yang diperluas. Komisi telah menerima pemberitahuan tentang revisi
terhadap standar sukarela yang tergabung ini. CPSC menerima komentar tentang
apakah revisi tersebut meningkatkan keamanan produk konsumen yang tercakup
dalam standar.

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-08-04/pdf/2022-16693.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_5195_00_e.pdf
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