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1

COMMISSION
IMPLEMENTING
REGULATION (EU) 2020/479
of 1 April 2020 amending
Regulation (EC) No
1235/2008 laying down
detailed rules for
implementation of Council
Regulation (EC) No 834/2007
as regards the arrangements
for imports of organic
products from third
countries
G/TBT/N/EEC/101/Add.4

European Union

Uni Eropa ingin melakukan adopsi PERATURAN IMPLEMENTASI KOMISI (EU) 2020/479 tanggal 1 April
2020 yang mengubah Regulasi (EC) No 1235/2008 yang menetapkan aturan terperinci untuk
implementasi Peraturan Dewan (EC) No 834 / 2007 tentang pengaturan impor produk organik dari
negara ketiga. Council Regulation (EC) No 834/2007 tertanggal 28 Juni 2007 tentang produksi organik
dan pelabelan produk organik dan mengganti Regulation (EEC) No 2092/91 diterbitkan pada 20 Juli
2007 (OJ L 189 20.7.2007 hal. 1-23) dan dinotifikasi ke WTO melalui G / TBT / N / EEC / 101 / Add.1
tersedia di: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:007 : 189: 0001: 0023: EN:
Peraturan Komisi PDF (EC) No 1235/2008 tanggal 8 Desember 2008 menetapkan aturan rinci untuk
implementasi Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 tentang pengaturan impor produk organik dari
negara pihak ketiga yang diterbitkan pada 12 Desember 2008 (OJ L 334 12.12.2008 hal. 25–52) dan
dinotifikasi ke WTO melalui G / TBT / N / EEC / 101 /Add. 2, tersedia di: https: // eur-lex .europa.eu /
LexUriServ / LexUriServ.do? uri = OJ: L: 2008: 334: 0025: 0052: EN: PDF
Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2020/25 amandemen Regulasi 1235/2008 mengklarifikasi bahwa
Sertifikat inspeksi harus diterbitkan sebelum pengiriman produk dari negara ekspor pihak ketiga atau
negara asal. Aturan tersebut dinotifikasi ke WTO dengan referensi G / TBT / N / EEC / 101 / Add.3 dan
tersedia di https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1581329223025&amp uri = CELEX:
32020R0025
Tampaknya dalam beberapa kasus, dokumen transportasi tidak tersedia dengan lengkap untuk
lembaga pengontrol sehingga diharapkan semua informasi transportasi dimasukkan dalam sertifikat
inspeksi sebelum pengiriman produk organik meninggalkan negara ketiga. Oleh karena itu, Regulasi
(EU) 2020/479 menetapkan bahwa informasi yang terkandung dalam dokumen transportasi harus
dimasukkan dalam sertifikat inspeksi oleh otoritas kontrol atau badan kontrol terkait dalam waktu
maksimum 10 hari sejak penerbitan sertifikat dan dalam kasus apa pun sebelum pengesahan sertifikat
oleh otoritas Negara Anggota.
Teks Peraturan Pelaksana tersedia di: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.102.01.0004.01.ENG&amp toc = OJ: L: 2020: 102: TOC

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.10
2.01.0004.01.ENG&toc=OJ:L:2020:102:TO
C
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0
479&qid=1587481849096&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0
479&qid=1587481849096&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0
479&qid=1587481849096&from=EN

2

Food Service Packaging
G/TBT/N/USA/1612

United States of
America

AS mengusulkan untuk mengubah aturan untuk memperjelas proses dan mengembangkan kriteria
untuk menentukan jenis kemasan layanan makanan yang dapat didaur ulang atau kompos yang dapat
digunakan kembali sebagaimana disyaratkan oleh Pengemasan Berkelanjutan untuk Undang-undang
Negara Bagian California.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/USA/20_2750_00_e.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text

Notifying
Member(s)

No

Judul

Deskripsi Regulasi Teknis

3

Energy Conservation
Program: Test Procedures
for Portable Air
ConditionersG/TBT/N/USA/9
70/Add.2/Corr.3

United States of
America

Pada 1 Juni 2016 Departemen Energi AS ("DOE") menerbitkan Peraturan Final yang mengadopsi
prosedur pengujian untuk AC portabel ("aturan final Juni 2016"). Aturan koreksi kemudian diterbitkan
pada 14 Oktober 2016 ("aturan koreksi Oktober 2016") untuk memperbaiki kesalahan ketik pada aturan
final Juni 2016 yang dimasukkan dalam teks peraturan. Dokumen ini memperbaiki kesalahan ketik yang
diperkenalkan pada aturan koreksi Oktober 2016 termasuk tanda kurung yang hilang dan nama variabel
yang salah. Baik kesalahan maupun koreksi dalam dokumen ini tidak mempengaruhi substansi
pembuatan peraturan atau kesimpulan yang dicapai untuk mendukung aturan akhir.

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR2020-04-20/html/2020-07733.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR2020-04-20/pdf/2020-07733.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/USA/20_2821_00_e.pdf

4

Electronics and Information
Technology Goods
(Requirements for
Compulsory Registration)
Order, 2012
G/TBT/N/IND/44/Add.7

India

India telah menotifikasi "Persyaratan untuk Registrasi Wajib Barang Elektronik dan Teknologi Informasi,
Order 2012" kepada WTO melalui G / TBT / N / IND / 44. Sebagai kelanjutan dari notifikasi WTO
tersebut, India ingin memberi tahu para Anggota bahwa mereka telah melakukan amandemen atas
Ordo tersebut di atas melalui notifikasi Lembaran S.O. 1236 (E) tanggal 01.04.2020 (salinan terlampir)
dengan menambah 12 produk elektronik dalam daftar yang ada. Pemberitahuan tersedia di domain
Publik dan dapat diakses di URL: https://meity.gov.in/writereaddata/files/Phase_IV_Notification.pdf

https://meity.gov.in/writereaddata/files/Phas
e_IV_Notification.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/IND/20_2827_00_e.pdf

5

Proyecto de Resolución
Conjunta "Código
Alimentario Argentino –
Encurtidos o pickles y
vegetales procesados
envasados en líquidos ácidos
de cobertura (Arts. 172 972
y 980 Bis)”.
G/TBT/N/ARG/388

Argentina

Peraturan yang disiapkan oleh Komisi Makanan Nasional (CONAL) ditujukan untuk memperbarui dan
menyederhanakan peraturan yang berlaku untuk proses pengawetan dan memperluas cakupan
produk asinan dan sayuran olahan yang dikemas dalam penutup cairan asam yang saat ini dicapai oleh
Argentine Food Code (CAA).

Indonesia tidak mengekspor HS 2106 (Food preparations, n.e.s.) ke
Argentina

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/ARG/20_2823_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/ARG/20_2823_01_s.pdf

6

Proyecto de Resolución
Conjunta "Código
Alimentario Argentino –
Capítulo XI Alimentos
Vegetales: Conservas
vegetales”.
G/TBT/N/ARG/389

Argentina

Peraturan yang disiapkan oleh Komisi Makanan Nasional (CONAL) ditujukan untuk memperbarui
Indonesia tidak mengekspor HS 2106 (Food preparations, n.e.s.) ke
peraturan yang berlaku untuk sayuran kaleng dari Kode Makanan Argentina (CAA) yang berlaku dengan Argentina
mengganti dan memasukkan Artikel 927 928 928 bis 929 929 bis 929 tris 929 quarter 930 931 932 932
bis 933 934 935 936.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/ARG/20_2824_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/ARG/20_2824_01_s.pdf
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7

Modificación del Código
Alimentario Argentino Capítulo XX "Metodología
Analítica Oficial":
Determinación de
carbohidratos y/o azúcares
totales en alimentos.
G/TBT/N/ARG/391

Argentina

Kode Makanan Argentina dimodifikasi melalui penggabungan Bab XX "Metodologi Analitik Resmi" pasal
1414 ketujuh yang menetapkan kriteria kinerja umum untuk pemilihan metode analisis untuk
penentuan karbohidrat dan / atau total gula dalam konsentrasi dari 0 1 % hingga 99%.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/ARG/20_2838_00_s.pdf

8

General Guidelines for the
Regulation of Vapor
Products and Heated
Tobacco Products
G/TBT/N/PHL/233

Philippines

Rancangan peraturan ini memberikan pedoman bagi semua individu, perusahaan dan bisnis yang ingin
memproduksi, mendistribusikan, mengimpor, mengekspor, menjual, menawarkan untuk dijual,
beriklan, dan/atau menggunakan produk uap dan produk tembakau panas (heated tobacco
products /HTP) di Filipina. Pedoman khusus tentang Standar Produk (Lampiran A - Standar Isi Ulang dan
Kartrid Produk Uap dan Lampiran B- Standar Isi Ulang dan Kartrid Produk Tembakau), dan Pelabelan
dan Pengemasan (Lampiran C- Persyaratan untuk Produk Vapor dan Isi Ulang Produk Tembakau dan
Kartrid dan Lampiran dan Lampiran - Persyaratan Pelabelan D untuk Produk Uap dan Perangkat
Pengiriman Elektronik Produk Tembakau Panas) juga disediakan.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/PHL/20_2856_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/PHL/20_2856_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/PHL/20_2856_02_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/PHL/20_2856_03_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/PHL/20_2856_04_e.pdf

9

Procedure on the
Application for License to
Operate (LTO) through the
Food and Drug
Administration (FDA)
Electronic Portal (E-Portal)
System G/TBT/N/PHL/234

Philippines

Surat Edaran ini diterbitkan untuk memberikan pedoman prosedural dan persyaratan dokumenter
untuk aplikasi e-LTO menggunakan Sistem E-Portal FDA untuk semua perusahaan yang ingin
memproduksi, mendistribusikan, mengimpor, mengekspor, menjual, dan / atau mengiklankan produk
uap, produk tembakau yang dipanaskan (heated tobacco products/HTP), dan produk serupa di Filipina.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/PHL/20_2857_00_e.pdf
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10

Application Procedure for
Product Marketing
Authorizations through the
FDA Electronic Portal (eportal) System.
G/TBT/N/PHL/235

Philippines

Tujuan dari Surat Edaran ini adalah untuk memberikan pedoman prosedural dan persyaratan
dokumenter untuk aplikasi otorisasi pemasaran produk FDA melalui Sistem E-Portal FDA untuk semua
produsen, pedagang, dan importir produk uap dan HTP.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/PHL/20_2858_00_e.pdf

11

Guidelines for the
Preparation of a Product
Information File for Vapor
Product and Heated Tobacco
Product Refills and
Cartridges and Heated
tobacco Product Electronic
Delivery Devices.
G/TBT/N/PHL/236

Philippines

Surat Edaran ini memberikan pedoman dan daftar dokumen yang jelas tentang produk uap dan industri
produk tembakau yang dipanaskan (PIF) dan harus berlaku untuk semua produk uap yang berlisensi
FDA dan produsen HTP, pedagang, pedagang , dan importir yang mengajukan sertifikat pendaftaran
produk (CPR) untuk produk uap dan isi ulang dan kartrid HTP, serta perangkat pengiriman elektronik
HTP.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/PHL/20_2859_00_e.pdf

12

Procedure for Pre-market
Application for Vapor
Products and Heated
Tobacco Products seeking
Registration under the
Center for Cosmetics
Regulation and Research
G/TBT/N/PHL/237

Philippines

Surat Edaran ini memberikan pedoman prosedural dan persyaratan dokumenter untuk jalur Aplikasi
Pra-Pasar untuk pendaftaran FDA untuk Produk Tembakau Panas dan produk uap yang memiliki klaim
kesehatan dan konsentrasi yang diizinkan di atas 20mg / mL tetapi kurang dari 65 mg / ml. Surat edaran
ini harus mencakup semua produsen, pedagang, dan importir produk uap dengan klaim kesehatan atau
dengan konsentrasi nikotin antara 20 dan 65 mg / ml dan juga berlaku untuk Produk Tembakau Panas.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/PHL/20_2860_00_e.pdf
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13

Batch Notification of Vapor
Products and Heated
Tobacco Products (HTPs)
G/TBT/N/PHL/238

Philippines

14

Significant New Use Rules
on Certain Chemical
Substances (19-2.B)
G/TBT/N/USA/1494/Add.1

15

Food Standard General
Principles and Food
Standards Modernization
Extension of Comment
Period
G/TBT/N/USA/119/Add.2

Deskripsi Regulasi Teknis

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text

Surat Edaran ini memberikan pedoman tentang pengajuan aplikasi untuk pemberitahuan batch produk
uap terdaftar dan HTP. Surat Edaran ini berlaku untuk semua produsen, pedagang, dan importir produk
uap dan HTP.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/PHL/20_2861_00_e.pdf

United States of
America

EPA mengeluarkan aturan penggunaan baru yang signifikan (SNUR) di bawah Undang-Undang
Pengendalian Zat Beracun (TSCA) untuk zat kimia yang menjadi subjek pemberitahuan premanufaktur
(PMN). Tindakan ini mengharuskan orang untuk memberi tahu EPA setidaknya 90 hari sebelum
memulai produksi (ditentukan oleh undang-undang untuk memasukkan impor) atau pemrosesan zat
kimia ini untuk aktivitas yang ditetapkan sebagai penggunaan baru yang signifikan oleh aturan ini.
Pemberitahuan yang diperlukan memulai evaluasi EPA tentang penggunaan yang dimaksud dalam
periode peninjauan yang berlaku. Orang tidak boleh memulai pembuatan atau pemrosesan untuk
penggunaan baru yang signifikan sampai EPA telah melakukan peninjauan pemberitahuan, membuat
penentuan yang tepat pada pemberitahuan, dan telah mengambil tindakan seperti yang diperlukan
sebagai hasil dari penentuan itu.

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR2020-04-23/html/2020-07397.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR2020-04-23/pdf/2020-07397.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/USA/20_2910_00_e.pdf

Amerika Serikat

Food and Drug Agency (FDA) Amerika Serikat memperpanjang masa pemberian komentar untuk usulan
perubahan aturan yang diatur di Federal Register tertanggal 20 Mei 2005. Usulan perubahan aturan
tersebut berjudul "Prinsip-Prinsip Umum Standar Pangan dan Modernisasi Standar Pangan" yang akan
mengatur sejumlah prinsip umum untuk standar pangan yang akan digunakan oleh FDA ketika akan
menetapkan, merevisi, atau menghapus standar pangan. Usulan ini diusulkan bersama dengan
Kementerian Pertanian AS (USDA), dan sembari FDA terus terlibat aktif dengan USDA dalam
menyiapakan usulan ini, FDA akan memperpanjang masa pemberian komentar terhadap usulan
tersebut. Usulan dapat disampaikan secara elektronik ataupun tertulis sebelum 20 Juli 2020. Dokumen
utama dan dokumen pendukung dapat diakses pada at: https://www.regulations.gov/docket?D=FDA1995-N-0062.

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR2020-04-20/html/2020-08182.htm
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16

Dedicated-Purpose Pool
Pumps and Replacement
Dedicated-Purpose Pool
Pump Motors
G/TBT/N/USA/1609

Amerika Serikat

Usulan perubahan - Menetapkan sejumlah aturan untuk meningkatkan penghematan efisiensi energi di Tidak terdapat nilai perdagangan untuk ruang lingkup produk ini.
negara bagian California dengan melaksanakan mandat hukum penghematan energi melalui pengajuan
surat resmi kepada standard federal untuk produk pompa kolom dengan tujuan khusus dan
menyediakan standar di seluruh negara bagian California untuk penggantian pompa pompa tujuan
khusus pengganti (RDPPPM) yang diatur dalam peraturan efisiensi peralatan

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/USA/20_2749_00_e.pdf

17

Microbiology Devices
Reclassification of Human
Immunodeficiency Virus
Serological Diagnostic and
Supplemental Tests and
Human Immunodeficiency
Virus Nucleic Acid Diagnostic
and Supplemental Tests
G/TBT/N/USA/1605

Amerika Serikat

Food and Drug Agency AS (FDA) mengusulkan untuk mengklasifikasi ulang tes serologi diagnostik HIV
dan tes tambahan serta diagnosa asam nukleat (NAT) dan tes tambahannya pasca-perubahan
perangkat kelas III dengan produk kode MZF ke dalam kelas II (kontrol khusus) yang wajib dilakukan
premarket notification. FDA juga mengusulkan peraturan klasifikasi perangkat baru bersama dengan
kontrol khusus yang menurut FDA diperlukan untuk memberikan jaminan keamanan dan efektifitas
perangkat. FDA mengusulkan reklasifikasi ini atas inisiatifnya sendiri. Jika difinalisasi, ketentuan ini akan
mereklasifikasi jenis-jenis perangkat ini dari kelas III (persetujuan pra-pemasaran) ke kelas II (kontrol
khusus) dan mengurangi beban regulasi yang terkait dengan perangkat-perangkat ini karena jenis-jenis
perangkat ini tidak lagi diperlukan untuk mengirimkan aplikasi persetujuan pra-pemasaran PMA) tetapi
sebaliknya dapat mengirimkan pemberitahuan pra-pemasaran (510 (k)) dan mendapatkan izin sebelum
memasarkan perangkatnya.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/USA/20_2758_00_e.pdf

18

Microbiology Devices
Reclassification of Nucleic
Acid-Based Hepatitis C Virus
Ribonucleic Acid Assay
Devices To Be Renamed
Nucleic Acid-Based Hepatitis
C Virus Ribonucleic Acid
Tests G/TBT/N/USA/1607

Amerika Serikat

Food and Drug Administration (FDA atau Agency) mengusulkan untuk mereklasifikasi virus hepatitis C
(HCV) asam ribonukleat (RNA) asam nukleat yang ditujukan untuk deteksi kualitatif atau kuantitatif atau
genotipe HCV RNA perangkat postamendemen kelas III (kode produk MZP dan OBF) ke dalam kelas II
(kontrol umum dan kontrol khusus) yang wajib dilakukan premarket notification. FDA juga
mengusulkan peraturan klasifikasi perangkat baru dengan nama "tes asam ribonukleat (HCV) asam
asam nukleat" bersamaan dengan kontrol khusus yang menurut FDA diperlukan untuk memberikan
jaminan keamanan dan efektifitas perangkat tersebut. FDA mengusulkan reklasifikasi ini atas inisiatifnya
sendiri. Jika diselesaikan ketentuan ini akan mengklasifikasi ulang jenis perangkat ini dari kelas III
(kontrol umum dan persetujuan pemasaran awal) ke kelas II (kontrol umum dan kontrol khusus) dan
mengurangi beban regulasi yang terkait dengan perangkat ini karena perangkat jenis ini tidak lagi
diperlukan untuk mengirimkan aplikasi persetujuan pasar (PMA) tetapi sebaliknya dapat mengirimkan
pemberitahuan pasar (510 (k)) dan mendapatkan izin sebelum memasarkan perangkatnya

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/USA/20_2760_00_e.pdf

19

PROYECTO de Norma Oficial
Mexicana PROY-NOM-235SE-2019 Atún bonita y
preparados preenvasadosDenominación-Información
comercial y métodos de
prueba. G/TBT/N/MEX/464

Meksiko

Rancangan Standar Meksiko ini akan mengatur mengenai produk tuna bonito serta persiapan
pengemasannya dan informasi penjualan serta metode pengujian yang harus dipenuhi oleh produk
tersebut sebelum diedarkan di pasar Meksiko

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/MEX/20_2765_00_s.pdf

Berdasarkan pantauan di trademap.org, ekspor Indonesia ke AS
untuk HS code 9018 (instruments and appliances used in medical,
surgical) terlihat meningkat, namun untuk HS Code 3002 (Human
blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or
diagnostic uses; antisera and other blood fractions and
immunological products, whether or not modified or obtained by
means of biotechnological processes; vaccines, toxins, cultures of
micro-organisms (excluding yeasts) and similar products) tidak
terdapat nilai yang signifikan sebagaimana ditampilkan dalam tabel
berikut. Perlu dikaji kembali cakupan produk yang diatur dalam
regulasi ini.

No

Judul

Notifying
Member(s)

Deskripsi Regulasi Teknis

United States of
America

Notifikasi ini menginformsikan tentang rencana penyusunan perubahan peraturan terkait daftar karpet
dan permadani yang mengandung zat perfluoroalkyl atau polyfluoroalkyl sebagai produk prioritas.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/USA/20_2751_00_e.pdf

Dalam rangka menanggapi keprihatinan yang diangkat oleh publik tentang keselamatan bak mandi bayi Indonesia tidak mengekspor produk terkait ke Taiwan
karena insiden dalam beberapa tahun terakhir yang mengakibatkan cedera parah pada bayi, the
Bureau of Standards Metrology and Inspection bermaksud untuk mengatur keselamatan dan kualitas
bak mandi bayi. Prosedur penilaian kesesuaian yang diberlakukan dapat berupa Type Approved Batchby-Batch Inspection or Registration of Product Certification (Module 2 + Module 3).

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/TPKM/20_2766_00_e.pdf

Pemberitahuan pembuatan peraturan yang diusulkan - PHMSA meminta komentar publik tentang
amandemen yang diusulkan terhadap the Federal Pipeline Safety Regulations tentang keselamatan
pipa cairan berbahaya. Proposal peraturan ini akan merevisi persyaratan rencana fasilita respons,
definisi kecelakaan dan mempertimbangkan membatalkan penggantian atau modifikasi peraturan
khusus lainnya. Maksud dari perubahan ini adalah untuk mengurangi beban peraturan dan
meningkatkan kejelasan peraturan tanpa mengurangi keselamatan dan perlindungan lingkungan.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/USA/20_2793_00_e.pdf

20

Safer Consumer Products:
Priority Products List
G/TBT/N/USA/1613

21

Proposal for Legal Inspection
of Infant Bath Tubs for Child
Use and Care
G/TBT/N/TPKM/412

Chinese Taipei

22

Pipeline Safety: Regulatory
Reform for Hazardous Liquid
Pipelines
G/TBT/N/USA/1610

United States of
America
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23

Significant New Use Rules on
Certain Chemical Substances
(20-4.B) G/TBT/N/USA/1611

United States of
America

Aturan yang Diusulkan - EPA mengusulkansignificant new use rules (SNURs) di bawah the Toxic
Substances Control Act (TSCA) untuk zat-zat kimia yang menjadi subjek premanufacture notices
(PMNs). Tindakan ini akan mengharuskan orang untuk memberi tahu EPA setidaknya 90 hari kalender
sebelum memulai produksi (didefinisikan oleh undang-undang untuk memasukkan impor) atau
pemrosesan zat kimia ini untuk aktivitas yang ditetapkan sebagai penggunaan baru yang signifikan oleh
aturan yang diusulkan ini. Hal ini selanjutnya akanmewajibkan orang untuk tidak memulai proses
manufaktur untuk penggunaan baru yang signifikan sampai mereka telah menyerahkan a Significant
New Use Notice dan EPA telah melakukan peninjauan pemberitahuan untuk menentukan keputusan
yang sesuai dengan TSCA dan telah malakukan tindakan manajemen risiko yang diperlukan
sebagaimana hasil keputusan.

24

Consumer Goods (Miniature
Motorbikes) Safety Standard
2019 G/TBT/N/AUS/117

Australia

Peraturan yang melarang sepeda motor mini dengan fitur desain yang tidak aman diperkenalkan di
Australia pada tahun 2011 (Consumer Protection Notice No 24 of 2011). Peraturan ini sekarang telah
diganti dengan the Consumer Goods (Miniature Motorbikes) Safety Standard 2019. Standar
keselamatan mempertahankan persyaratan the Consumer Protection Notice untuk kinerja desain dan
konstruksi sepeda motor mini, memberikan kejelasan tambahan dengan definisi baru 'sepeda motor
miniatur' konsisten dengan U the Motor Vehicle Standards Act 1989 (Cth) dan memperkenalkan
persyaratan baru termasuk peringatan perangkat pembatas kecepatan dan instruksi pengguna.

25

Revisions to Safety Standard
for Sling Carriers
G/TBT/N/USA/915/Add.2

United States of
America

Pada Januari 2017 the U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) menerbitkan standar
keamanan produk konsumen untuk sling carrier di bawah bagian 104 dari the Consumer Product Safety
Improvement Act of 2008 (CPSIA). Standar tersebut selaras dengan mengacu pada standar sukarela
ASTM yang berlaku untuk sling carrier pada saat itu dengan persyaratan tambahan untuk lampiran label
peringatan. ASTM telah merevisi standar sukarela untuk sling carrier. CPSIA menyediakan proses ketika
organisasi standar sukarela memperbarui standar yang dimasukkan Komisi sebagai rujukan dalam
aturan pasal 104 . Konsisten dengan proses itu, aturan final langsung ini merevisi standar wajib bagi
sling carrier untuk menggabungkan dengan merujuk versi terbaru dari standar ASTM sambil
mempertahankan persyaratan tambahan untuk lampiran label peringatan.
Aturan ini berlaku pada tanggal 6 Juli 2020 kecuali CPSC menerima komentar negatif yang signifikan
pada tanggal 20 Mei 2020. Jika CPSC menerima komentar seperti itu, ia akan menerbitkan dokumen
dalam Daftar Federal yang menarik aturan final langsung ini sebelum tanggal efektifnya.

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text
https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/USA/20_2794_00_e.pdf

Indonesia tidak mengekspor produk terkait ke Australia

https://www.legislation.gov.au/Details/F201
9L01633

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR2020-04-20/html/2020-07522.htm

No

Judul

26

Microbiology Devices
Reclassification of Certain
Hepatitis C Virus Antibody
Assays Devices To Be
Renamed Hepatitis C Virus
Antibody Tests
G/TBT/N/USA/1608

27

Large Capacity AirConditioners – Minimum
energy Performance
Requirements and testing
requirements
G/TBT/N/BHR/575

28

Light-Duty Vehicle
Greenhouse Gas Program
Technical
AmendmentsG/TBT/N/USA/
665/Rev.1/Add.2

Notifying
Member(s)
United States of
America

Deskripsi Regulasi Teknis

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Usulan perubahan usulan permintaan pesanan untuk komentar - Food and Drug Administration (FDA
Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk terkait
atau Agency) mengusulkan untuk mengklasifikasi ulang alat uji antibodi virus hepatitis C (HCV) yang
dimaksudkan untuk deteksi kualitatif perangkat postamendments kelas III HCV (kode produk MZO) ke
dalam kelas II (kontrol umum dan kontrol khusus) tunduk pada pemberitahuan pra-pemasaran. FDA
juga mengusulkan peraturan klasifikasi perangkat baru dengan nama "tes antibodi virus hepatitis C
(HCV)" bersama dengan kontrol khusus yang menurut Agensi diperlukan untuk memberikan jaminan
keamanan dan efektifitas yang wajar untuk perangkat ini. FDA mengusulkan reklasifikasi ini atas
inisiatifnya sendiri. Jika diselesaikan pesanan ini akan mengklasifikasi ulang jenis perangkat ini dari kelas
III (kontrol umum dan persetujuan pemasaran awal) ke kelas II (kontrol umum dan kontrol khusus) dan
mengurangi beban regulasi yang terkait dengan perangkat ini karena perangkat jenis ini tidak lagi
diperlukan untuk mengirimkan aplikasi persetujuan pasar (PMA) tetapi sebagai gantinya dapat
mengirimkan pemberitahuan pasar awal di bawah Undang-Undang Obat dan Kosmetik Makanan
Federal (FD & amp C Act) dan mendapatkan izin sebelum memasarkan perangkat mereka.

Bahrain Kingdom Kementerian Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata berkoordinasi dengan Listrik dan Otoritas Air di Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk AC ke Bahrain
of
Kerajaan Bahrain telah mengusulkan untuk menegakkan persyaratan wajib baru (regulasi teknis) untuk
pendingin udara komersial. Peraturan teknis ini menetapkan persyaratan kinerja energi untuk AC
berkapasitas besar dan persyaratan pengujiannya.

United States of
America

EPA sedang menyelesaikan dua koreksi teknis terhadap peraturan standar emisi gas rumah kaca
Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk motor vehicle
kendaraan ringan (GHG) yang pertama kali diumumkan dalam pembuatan peraturan 2012 yang
menetapkan standar untuk model tahun 2017-2025 kendaraan ringan. EPA pertama mengoreksi
peraturan yang berkaitan dengan bagaimana produsen mobil menghitung kredit untuk insentif
teknologi canggih opsional program GHG. Aturan terakhir ini memperbaiki kesalahan untuk
memastikan bahwa produsen mobil menerima jumlah kredit yang sesuai untuk kendaraan listrik plug-in
kendaraan listrik hibrida sel bahan bakar kendaraan listrik dan kendaraan berbahan bakar gas alam.
Kedua aturan ini mengoreksi kesalahan dalam peraturan tentang bagaimana produsen harus
menghitung jenis kredit off-cycle tertentu. Kedua koreksi ini memungkinkan program untuk
diimplementasikan seperti yang dimaksudkan semula. Koreksi tidak diharapkan menghasilkan beban
peraturan tambahan atau biaya.

Link(s) to full text
https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/USA/20_2761_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/BHR/20_2830_00_x.pdf

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR2020-04-23/html/2020-07098.htm
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29

Draft Commission Regulation
amending Annex XVII to
Regulation (EC) No
1907/2006 of the European
Parliament and of the
Council concerning the
Registration Evaluation
Authorisation and Restriction
of Chemicals (REACH) as
regards carcinogenic
mutagenic or reproductive
toxicant (CMR) substances
devices covered by
Regulation (EU) 2017/745 of
the European Parliament and
of the Council persistent
organic pollutants certain
liquid substances or mixtures
nonylphenol and testing
methods for azocolourants.
G/TBT/N/EU/714

European Union

Pertama, rancangan Peraturan Komisi ini bertujuan untuk memasukkan dalam lingkup entri 28 hingga
30 Lampiran XVII ke Peraturan (EC) No 1907/2006 beberapa substansi dengan efek membatasi
penempatannya di pasar atau digunakan untuk memasok ke umum. publik sebagai zat sendiri sebagai
konstituen zat lain atau dalam campuran dan untuk memaksakan persyaratan untuk menandai
kemasan dengan label "terbatas untuk pengguna profesional". Ini merupakan konsekuensi dari
klasifikasi zat-zat ini baru-baru ini sebagai CMR kategori 1A atau 1B berdasarkan Peraturan (EC) No
1272/2008 dari Parlemen Eropa dan Dewan 16 Desember 2008 tentang pelabelan klasifikasi dan
pengemasan zat dan campuran seperti yang diamandemen oleh Komisi Regulasi (EU) 2018/1480 dan
Komisi Delegated Regulation (EU) 2020/217. Selain itu, rancangan Peraturan Komisi ini bertujuan untuk:
menghapus tiga entri dari Lampiran XVII ke Peraturan REACH karena zat-zat tersebut telah atau akan
dimasukkan ke dalam Peraturan 2019/2012 tentang polutan organik persisten termasuk pembebasan
dari entri 28 hingga 30 yang disebutkan sebelumnya untuk perangkat yang dicakup oleh Peraturan (EU)
2017/745 tentang perangkat medis menghapus paragraf usang yang mengamanatkan peninjauan
pembatasan zat cair atau campuran menghapus referensi usang ke “frase R” dari pembatasan zat cair
atau campuran menghapus referensi usang ke klasifikasi CMR berdasarkan Petunjuk 67/548 dari judul
Lampiran 1-6 dari Lampiran XVII memperbarui referensi ke metode pengujian untuk azocolourant
dalam Lampiran 10 Lampiran XVII untuk mencerminkan kemajuan teknis dan akhirnya menghapus
nomor CAS dan EC dari entri 46 Lampiran XVII sebagai mereka dimasukkannya pada tahun 2009 secara
tidak sengaja mengurangi cakupan entri ini dan inten aslinya Peraturan legislator harus direfleksikan
lagi.

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/EEC/20_2866_00_e.pdf

30

Consultation of ICES-003
Issue 7 Information
Technology Equipment
(including Digital Apparatus)
(6 pages available in English
and French)
G/TBT/N/CAN/610

Canada

Pemberitahuan dengan ini diberikan oleh Sains Inovasi dan Pengembangan Ekonomi Kanada bahwa
konsultasi berikut telah dipublikasikan di situs Web: Standar Peralatan Penyebab Interferensi ICES-003
Edisi 7 Peralatan Teknologi Informasi (termasuk Peralatan Digital) menetapkan persyaratan minimum
yang berlaku untuk peralatan teknologi informasi ( ITE) termasuk peralatan digital. Persyaratan ini
mencakup batasan dan metode pengukuran emisi frekuensi radio yang dipancarkan dan dilakukan yang
dihasilkan oleh peralatan ITE serta persyaratan administratif yang berlaku untuk peralatan tersebut.

https://www.rabc-cccr.ca/openconsultations/ised-interference-causingequipment-standard-ices-003-issue-7-april2020-information-technology-equipmentincluding-digital-apparatus/

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text

No

Judul
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Revision of the Ordinance on
Foodstuffs and Utility
Articles G/TBT/N/CHE/246

Notifying
Member(s)
Swiss

Deskripsi Regulasi Teknis

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Sehubungan dengan pandemi COVID-19, bahan makanan tertentu dan pangan kemasan mungkin
Notifikasi terkait Covid-19
dalam keadaan kekurangan supply. Oleh karena itu, untuk memberikan lebih banyak fleksibilitas bagi
produsen makanan dan untuk menghindari berkurangnya ketersediaan bahan makanan bagi
konsumen, persyaratan pelabelan untuk produk makanan disesuaikan untuk jangka waktu terbatas
selama enam bulan. Pengurangan ini akan memungkinkan produsen makanan untuk mencari bahanbahan alternatif atau bahan pengemasan untuk menggantikan bahan atau bahan dalam waktu singkat
tanpa harus mengubah informasi pengemasan. Agar pengurangan untuk menerapkan ketentuanketentuan berikut harus dipenuhi: Pertama produsen harus menunjukkan bahwa kekurangan pasokan
adalah konsekuensi langsung dari pandemi COVID-19. Kedua bahan alternatif yang digunakan tidak
berpengaruh pada informasi kesehatan yang relevan yang disediakan pada kemasan. (mis. bahanbahan yang bersifat alergen atau dapat menyebabkan reaksi yang tidak diinginkan) dan bahan makanan
ketiga yang diproduksi sesuai dengan pengurangan ini harus dilabeli dengan stiker bulat merah diikuti
oleh alamat internet di mana konsumen dapat memperoleh informasi tentang bahan-bahan dan bahan
kemasan yang digunakan dan bagaimana ini dapat berbeda dengan informasi yang terdapat pada
kemasan.

Link(s) to full text
https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/CHE/20_2903_00_f.pdf

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

