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Tindakan ini akan memungkinkan aktivitas penilaian kesesuaian yang telah 

diselesaikan untuk penandaan CE yang dilakukan sebelum akhir tahun 2022 menjadi 

valid bagi produsen untuk digunakan sebagai dasar UKCA, selama durasi sertifikat 

yang diterbitkan atau hingga 31 Desember 2027 (mana yang lebih pendek). Hal ini 

juga akan memungkinkan aktivitas yang sedang berlangsung terkait dengan aktivitas 

penilaian kesesuaian yang telah diselesaikan (misalnya inspeksi tahunan) untuk 

berlanjut selama durasi sertifikat yang diterbitkan atau hingga 31 Desember 2027 

(mana yang lebih pendek). Tindakan tersebut juga akan memperluas undang-undang 

saat ini yang memungkinkan informasi importir dan penandaan kesesuaian Inggris 

Raya (umumnya UKCA) untuk ditambahkan ke produk menggunakan label atau 

dokumen yang menyertainya, daripada ditandai secara fisik pada produk itu sendiri, 

hingga 31 Desember 2025.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/GBR/22_4242_00_e.pdf

Peraturan ini mengatur: (a) Daftar bahan tambahan makanan yang disetujui 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III, (b) kondisi penggunaan bahan 

tambahan makanan dalam makanan, termasuk bahan tambahan makanan dan 

enzim makanan sebagaimana dicakup oleh Peraturan tentang enzim makanan (OG: 

24.2.2017 – 29989), dan penyedap makanan sebagaimana dicakup oleh Peraturan 

tentang penyedap dan bahan makanan tertentu dengan sifat penyedap untuk 

digunakan di dalam dan pada makanan (OG:29.12.2011 - 28157 ditegaskan kembali 

nomor 3)  (c) aturan tentang pelabelan makanan aditif dijual seperti itu.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TUR/22_4238_00_x.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TUR/22_4238_01_x.pdf

2 Türkiye - Turkish Food Codex 

Regulation on Food Additives -  

G/TBT/N/TUR/200

Daftar Notifikasi Regulasi Teknis TBT WTO yang terkait Indonesia 

Periode 20 - 24 Juni 2022

1 United Kingdom - The Product 

Safety (Amendment) Regulations 

2022.

G/TBT/N/GBR/49
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1 United Kingdom - The Product 

Safety (Amendment) Regulations 

2022.

G/TBT/N/GBR/49

Surat Edaran ini mencakup perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang 

manufaktur, distribusi, impor, ekspor, penjualan, penawaran untuk dijual, 

sumbangan, transfer, dan bila perlu, penggunaan, promosi, periklanan, atau sponsor 

termometer dan sfigmomanometer yang ditambahkan merkuri serta sebagai kapsul 

amalgam gigi dan merkuri cair untuk digunakan dalam tujuan restorasi gigi.

Penerbitan ini tidak mencakup alat kesehatan yang mengandung merkuri yang saat 

ini belum memiliki teknologi alternatif yang efektif dan/atau dianggap sebagai 

standar emas yang digunakan di laboratorium untuk menguji keakuratan alat 

kesehatan sejenis. Perangkat medis serupa tersebut dianggap sebagai alternatif dari 

perangkat medis standar yang mengandung merkuri.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/PHL/final_measure/22_4247_00_e.pdf

https://www.fda.gov.ph/wp-content/uploads/2022/06/FDA-Circular-No.2022-003-1.pdf

Regulasi Konsolidasi untuk Adaptor Steker dan Soket dengan ini disetujui, dalam 

bentuk Persyaratan Penilaian Kesesuaian dan Spesifikasi untuk Tanda Identifikasi 

Kesesuaian, yang ditetapkan masing-masing dalam Lampiran I dan II Ordonansi ini.

Regulasi ini berlaku untuk adaptor steker dan soket, atau peralatan apa pun yang 

menjalankan fungsi adaptor steker dan soket, termasuk yang disebut "benjamin" 

atau "T", untuk penggunaan rumah tangga dan sejenisnya, untuk tegangan hingga 

250V dan arus hingga 20A, dengan atau tanpa penutup, dengan atau tanpa sekering, 

untuk digunakan secara eksklusif dalam arus bolak-balik.

https://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-409687039

3 Philippines - Banning of all Mercury-

Containing Thermometers, 

Sphygmomanometers, Dental 

Amalgam Capsules and Liquid 

Mercury for Use in Dental 

Restorative Purposes -  

G/TBT/N/PHL/257/Add.1

4 Brazil - Rectification of 

subparagraph C of item 6.1.2.2.1.3 

of Annex I, of Inmetro Ordinance 

No. 9, of 17 January 2022, 

published In the Official Gazette oN 

19 January 2022, pages 11 to 15 -  

G/TBT/N/BRA/502/Add.1/Corr.1

https://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-409687039
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Ruang lingkup peraturan melitputi kendaraan bermotor baru, lama dan rekondisi 

yang tercantum dalam subpos tarif yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini 

(HS Code 8702, 8703, 8704, 8706).

Dalam hal produsen nasional, importir kendaraan bermotor baru dan baru untuk 

rekondisi, importir harus memiliki Laporan Uji yang diterbitkan oleh laboratorium 

yang terakreditasi, diakui atau ditunjuk yang memenuhi konten minimum yang 

tercantum dalam Lampiran IV untuk setiap jenis atau keluarga kendaraan bermotor. 

diidentifikasi dengan nomor VIN generik/Bingkai.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/BOL/modification/22_4332_00_s.pdf

Peraturan Larangan Plastik Sekali Pakai/Single-Use Plastic (SUP) akan melarang 

pembuatan, impor, dan penjualan (termasuk untuk tujuan ekspor) enam kategori 

SUP (yaitu, tas kasir, peralatan makan, peralatan layanan makanan yang terbuat dari 

atau mengandung plastik bermasalah. , pembawa cincin, tongkat pengaduk dan 

sedotan), dengan pengecualian sementara untuk ekspor. Peraturan tersebut juga 

memberikan pengecualian untuk sedotan fleksibel SUP untuk mengakomodasi 

penyandang disabilitas. Karena tas kasir SUP, peralatan makan SUP, dan sedotan SUP 

memiliki bahan pengganti yang dapat digunakan kembali yang terbuat dari plastik, 

Peraturan mengidentifikasi standar kinerja untuk membedakan antara barang sekali 

pakai dan yang dapat digunakan kembali untuk ketiga kategori produk ini.

https://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2022/2022-06-22/html/sor-dors138-eng.html

5 Bolivia, Plurinational State of - 

Reglamento para la Emisión de las 

Autorizaciones previas para 

Vehículos Automotores Nuevos  -  

G/TBT/N/BOL/6/Add.3/Corr.1

6 Canada - Single-Use Plastics 

Prohibition Regulations -  

G/TBT/N/CAN/661/Add.1/Corr.1

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/BOL/modification/22_4332_00_s.pdf
https://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2022/2022-06-22/html/sor-dors138-eng.html
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Protokol ini menetapkan prosedur sertifikasi Keselamatan untuk transformator dan 

catu daya untuk mainan, untuk penggunaan di dalam dan luar ruangan, sesuai 

dengan cakupan berikut: Transformator stasioner dan portabel, fase tunggal, 

didinginkan oleh udara (alami atau paksa), untuk mainan dan catu daya dilengkapi 

transformator mainan, yang memiliki tegangan suplai pengenal tidak melebihi 250 

VAC, suplai pengenal dan frekuensi operasi internal tidak melebihi 500 Hz, keluaran 

pengenal tidak melebihi 200 VA dan arus keluaran pengenal tidak melebihi 10 A.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/CHL/22_4304_00_s.pdf

https://www.sec.cl/consulta-publica/

Rancangan Keputusan mengacu pada kondisi untuk masuk dan penjualan peralatan 

di Uruguay, peralatan dan kendaraan yang menggunakan energi untuk operasi 

mereka dan termasuk dalam peraturan sistem pelabelan efisiensi energi nasional.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/URY/22_4286_00_s.pdf

7 Chile - Proyecto de Protocolo de 

Análisis y/o Ensayos de Seguridad 

de Transformadores y fuentes de 

alimentación para juguetes -  

G/TBT/N/CHL/600

8 Uruguay - Proyecto de Decreto 

sobre Eficiencia Energética -  

G/TBT/N/URY/65
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Rancangan Peraturan Turunan ini menyangkut aplikasi untuk pengecualian khusus 

dan sementara dari pembatasan zat RoHS 2 (Directive 2011/65/EU). Kriteria untuk 

pengecualian baru dinyatakan terpenuhi dan diusulkan untuk diberikan 

pengecualian dalam Lampiran III Directive tersebut. Pengecualian ini adalah terkait 

penggunaan hexavalent chromium sebagai zat antikorosi pada penyerapan gas di 

elemen pemanas. Adaptasi terhadap Lampiran ini bertujuan untuk mengakomodir 

kemajuan ilmiah dan teknis yang memungkinkan inovasi tanpa mengorbankan 

tujuan perlindungan yang ingin dicapai sesuai dengan Pasal 1 Directive 2011/65/EU. 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_4229_00_e.pdf

Rancangan Peraturan Turunan ini menyetujui penggunaan L(+) asam laktat sebagai 

zat aktif untuk digunakan dalam biocidal products of product-type 6 . Rancangan ini 

akan berisi aturan dan ketentuan tentang penempatan barang di pasar Uni Eropa. 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_4231_00_e.pdf

9 Uni Eropa -  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 hexavalent 

chromium as an anticorrosion 

agent in gas absorption heat pumps 

-  G/TBT/N/EU/903

Tidak terdapat nilai perdagangan ke Uni Eropa pada HS Code 

841861 Heat pumps (excluding air conditioning machines of 

heading 8415)

10 Uni Eropa - Draft Commission 

Implementing Regulation approving 

L-(+)-lactic acid as an existing active 

substance for use in biocidal 

products of product-type 6 in 

accordance with Regulation (EU) 

No 528/2012 of the European 

Parliament and of the Council  - 

G/TBT/N/EU/904

Tidak terdapat nilai perdagangan ke Uni Eropa pada HS Code 

291811 Lactic acid, its salts and esters (excluding inorganic or 

organic compounds of mercury) serta pada HS Code 390770 

"Poly""lactic acid"", in primary forms"
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Notifikasi ini menginformasikan bahwa Keputusan tertinggi No. 008-2022-MIDAGRI 

menyetujui pembuatan, desain dan karakteristik segel produksi organik nasional 

berdasarkan Keputusan Agung No. 002-2020-MINAGRI. Ketentuan ini Ini akan mulai 

berlaku enam (6) bulan setelah publikasi di Jurnal Resmi, El Peruano (2 Desember 

2022)

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/PER/final_measure/22_4213_00_s.pdf

The Energy Policy and Conservation Act, sebagaimana telah diubah, mengatur 

standar konservasi energi untuk berbagai produk konsumen dan peralatan komersial 

dan industri tertentu, termasuk motor listrik. Dalam pemberitahuan pembuatan 

peraturan yang diusulkan ("NOPR") ini, Departemen Energi (DOE) mengusulkan 

untuk menetapkan standar konservasi energi untuk motor pompa kolam tujuan 

khusus, kategori motor listrik, dan juga mengumumkan pertemuan publik untuk 

menerima komentar. standar yang diusulkan dan analisis serta hasil terkait usulan 

ketentuan ini

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_4220_00_e.pdf

11 Peru - Decreto Supremo que 

aprueba la creación del Sello 

Nacional de la producción orgánica, 

su diseño y características, en el 

marco del Decreto Supremo Nº 002-

2020-MINAGRI (Supreme Decree 

approving the creation, design and 

characteristics of the national 

organic production seal under 

Supreme Decree No. 002-2020-

MINAGRI) -  

G/TBT/N/PER/134/Add.1

12 United States of America - Energy 

Conservation Program: Energy 

Conservation Standards for 

Dedicated-Purpose Pool Pump 

Motors -  

G/TBT/N/USA/1650/Rev.1
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Food and Drug Administration (FDA) memperpanjang periode komentar untuk dua 

aturan yang diusulkan yang muncul dalam Daftar Federal tanggal 4 Mei 2022, yang 

merupakan standar produk tembakau yang akan melarang mentol sebagai ciri khas 

rasa dalam rokok. ("Standar Produk Tembakau untuk Menthol dalam Rokok''; Docket 

No. FDA-2021-N-1349) dan standar produk tembakau yang akan melarang 

karakterisasi rasa (selain tembakau) di semua cerutu ("Standar Produk Tembakau 

untuk Karakterisasi Rasa dalam Cerutu''; Docket No. FDA-2021-N-1309). FDA 

memperpanjang periode komentar pada aturan yang diusulkan yang diterbitkan 

dalam Daftar Federal pada 4 Mei 2022 (87 FR 26454 dan 87 FR 26396). Kirimkan 

komentar elektronik atau tertulis paling lambat 2 Agustus 2022

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-06-21/pdf/2022-13209.pdf

Food and Drug Administration (FDA) memperpanjang periode komentar untuk dua 

aturan yang diusulkan yang muncul dalam Daftar Federal tanggal 4 Mei 2022, yang 

merupakan standar produk tembakau yang akan melarang mentol sebagai ciri khas 

rasa dalam rokok. ("Standar Produk Tembakau untuk Menthol dalam Rokok''; Docket 

No. FDA-2021-N-1349) dan standar produk tembakau yang akan melarang 

karakterisasi rasa (selain tembakau) di semua cerutu ("Standar Produk Tembakau 

untuk Karakterisasi Rasa dalam Cerutu''; Docket No. FDA-2021-N-1309). FDA 

memperpanjang periode komentar pada aturan yang diusulkan yang diterbitkan 

dalam Daftar Federal pada 4 Mei 2022 (87 FR 26454 dan 87 FR 26396). Kirimkan 

komentar elektronik atau tertulis paling lambat 2 Agustus 2022

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-06-21/pdf/2022-13209.pdf

13 United States of America - Tobacco 

Product Standard for Characterizing 

Flavors in Cigars -  

G/TBT/N/USA/1858/Add.1

14 United States of America - Tobacco 

Product Standard for Menthol in 

Cigarettes -  

G/TBT/N/USA/1857/Add.1
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Rancangan undang-undang membuat amandemen undang-undang domestik yang 

mengatur jenis-persetujuan kendaraan jalan, sepeda motor, kendaraan pertanian, 

dan mesin untuk mesin bergerak non-jalan. Rancangan ini terutama menetapkan 

skema persetujuan tipe permanen untuk kendaraan penumpang dan barang dan 

trailer mereka di Inggris menggantikan skema sementara yang berlaku sejak 1 

Januari 2021 dan akan berakhir pada 31 Desember 2022. Undang-undang tersebut 

tidak mengubah persyaratan teknis yang harus dipenuhi kendaraan untuk 

mendapatkan persetujuan. Amandemen tersebut terutama untuk memperbaiki 

kekurangan hukum, seperti referensi ke negara-negara anggota UE, UE dan lembaga-

lembaganya yang tidak lagi berlaku di Inggris Raya, dalam undang-undang UE yang 

dipertahankan dalam hukum domestik pada akhir tahun 2020. Selain itu, fungsi-

fungsi yang sebelumnya dijalankan oleh Komisi Uni Eropa akan diamandemen, 

membawa mereka di bawah kendali pemerintah Inggris jika perlu.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/GBR/22_4200_00_e.pdf

Notifikasi ini menginformasikan tentang Spesifikasi Teknis Persetujuan Jenis Meter 

Air ditetapkan dan mulai diimplementasikan pada tanggal 12 Juni 2003, dan tanggal 

revisi terakhir adalah 3 November 2014. Dokumen ini disusun mengingat 

perkembangan pesat teknologi pembuatan meteran air, pengukuran listrik atau 

elektronik menjadi populer, dan hal tersebut merupakan bagian penting dari 

manajemen energi di rumah pintar. Mengingat meter air listrik atau elektronik baru 

umumnya akan digunakan sebagai alat pengukur konsumsi air, maka BSMI 

mengusulkan untuk mengubah Spesifikasi Teknis Persetujuan Jenis Meter Air sesuai 

dengan OIML R49:2013

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TPKM/22_4208_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TPKM/22_4208_00_x.pdf

15 United Kingdom - The Road 

Vehicles and Non-Road Mobile 

Machinery (Type-Approval) 

(Amendment and Transitional 

Provisions) (EU Exit) Regulations 

2022. -  G/TBT/N/GBR/48

16 Chinese Taipei -  Draft Amendment 

to Technical Specification for Type 

Approval of Water Meters -  

G/TBT/N/TPKM/495

Indonesia tidak melakukan ekspor produk terkait (HS Code 

902830 Electricity supply or production meters, …) ke Taiwan
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Notifikasi ini menginformasikan bahwa Pasal 9 Resolusi - RDC nomor 692, 13 Mei 

2022 - sebelumnya telah diberitahukan melalui G/TBT/N/BRA/1388 - yang berisi 

ketentuan tentang prosedur, sepenuhnya elektronik, untuk melakukan notifikasi 

kepada  Brasil Health Regulatory Agency (ANVISA) ,terkait  Produk Sanitasi Risiko I, 

dan keabsahan catatan Produk Sanitasi Risiko 2, diperbaiki. Teks yang diperbaiki 

hanya tersedia dalam bahasa Portugis dan dapat diunduh pada tautan berikut: 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/retificacao-408491406

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/retificacao-408491406

Notifikasi ini menginformasikan tentang ANATEL Public Consultation No. 1, yang 

dilaksanakan pada 7 Januari 2022 –  yang sebelumnya dinotifikasikan melalui 

G/TBT/N/BRA/1299 – yang memutakhirkan regulasi teknis berisi persyaratan untuk 

penilaian kesesuaian Optical Network Terminal (ONT), Optical Line Terminal (OLT) 

dan Optical Network Unit (ONU) perangkat penilaian kesesuaian untuk fiber optic  

networks  with  GPON,  XGPON   dan XGSPON passive network standard diadopsi 

menjadi Undang-undang/act – Act Number 7.869, tertanggal 7 Juni 2022.

https://informacoes.anatel.gov.br/legislacao/atos-de-certificacao-de-produtos/2022/1668-ato-7869

17 Brazil - Resolution number 692, 13 

May 2022 -  

G/TBT/N/BRA/1388/Corr.1

18 Brazil - Technical requirements and 

test procedures for conformity 

assessment of Optical Network 

Termination (ONT), Optical Line 

Termination (OLT), and Optical 

Network Unit (ONU) for optic fiber 

networks with GPON, XGPON and 

XGSPON standards -  

G/TBT/N/BRA/1299/Add.1

Indonesia tidak mengekspor produk terkait (HS Code 851769 

Apparatus for the transmission or reception of voice, images or 

other data, incl. apparatus . . . ) ke Brazil
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Notifikasi ini menginformasikan tentang Peraturan Larangan Plastik Sekali Pakai yang melarang pembuatan, 

impor, dan penjualan enam kategori barang plastik sekali pakai (yaitu, tas kasir plastik sekali pakai, peralatan 

makan, peralatan layanan makanan yang terbuat dari atau mengandung plastik bermasalah, wadah cincin, tongkat 

pengaduk dan sedotan). Peraturan tersebut berisi pengecualian sementara atas pembuatan dan impor untuk 

tujuan ekspor yang berakhir 42 bulan setelah Peraturan didaftarkan. Tas kasir, peralatan makan, dan sedotan 

memiliki pengganti yang dapat digunakan kembali sehingga Peraturan mengidentifikasi standar kinerja untuk 

membedakan antara barang sekali pakai dan yang dapat digunakan kembali untuk ketiga kategori produk ini. 

Peraturan memberikan pengecualian untuk sedotan untuk mengakomodasi penyandang disabilitas. Pengecualian 

ini terkait dengan kondisi di mana sedotan dijual. Larangan pembuatan dan impor untuk lima dari enam SUP (tas 

check-out, peralatan makan, peralatan makanan yang terbuat dari atau mengandung plastik bermasalah, batang 

pengaduk dan sedotan) akan berlaku. berlaku 6 bulan setelah Regulasi didaftarkan dan larangan penjualan kelima 

barang ini akan mulai berlaku 18 bulan setelah Regulasi didaftarkan. Larangan impor dan pembuatan ring carrier 

dan sedotan fleksibel plastik sekali pakai yang dikemas dengan minuman (misalnya kotak jus, kemasan tetra) akan 

mulai berlaku satu tahun setelah Regulasi didaftarkan dan larangan penjualan barang-barang tersebut akan mulai 

berlaku 24 bulan setelah Peraturan didaftarkan. Untuk keenam SUP, larangan pembuatan, impor, atau penjualan 

untuk tujuan ekspor akan mulai berlaku 42 bulan setelah pendaftaran. Enam kategori barang plastik sekali pakai 

yang tunduk pada Peraturan biasanya ditemukan di garis pantai Kanada dan pembersihan sampah terestrial. 

Pemerintah memperkirakan bahwa Peraturan akan mencegah 23.000 ton polusi plastik selama sepuluh tahun. 

Berbagai sumber bukti, termasuk studi peer-review, menunjukkan bahwa barang-barang tersebut, ketika 

berserakan, kemungkinan menimbulkan ancaman bahaya bagi satwa liar melalui belitan, konsumsi, atau gangguan 

habitat. Enam kategori barang plastik sekali pakai juga menghadirkan hambatan untuk membina ekonomi sirkular 

di Kanada yang akan menjaga plastik dalam perekonomian dan keluar dari lingkungan karena mereka memiliki 

tingkat daur ulang yang rendah, diketahui menghambat daur ulang atau sistem pengolahan air limbah, dan 

memiliki hambatan untuk meningkatkan tingkat daur ulang.

https://canada.ca/en/environment-climate-change/services/canadian-environmental-protection-act-

registry/publications/single-use-plastics-prohibition-regulations.html

19 Canada - Single-Use Plastics 

Prohibition Regulations -  

G/TBT/N/CAN/661/Add.1



No Judul Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

1 United Kingdom - The Product 

Safety (Amendment) Regulations 

2022.

G/TBT/N/GBR/49

Notifikasi ini menginformasikan bahwa Wilayah Pabean Terpisah Taiwan, Penghu, 

Kinmen, dan Matsu telang menetapkan  "Amandemen Pasal 4 Peraturan untuk 

Pengelolaan File Informasi Produk Kosmetik", yang sebelumnya dinotifikasikan 

melalui G/TBT/N/TPKM/474 pada 17 November 2021. Regulasi ini selanjutnya mulai 

berlaku pada tanggal 16 Juni 2022.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TPKM/final_measure/22_4205_00_e.pdf

Notifikasi ini menginformasikan tentang Rancangan Panduan yang disusun untuk 

menyesuaikan regulasi dengan kemajuan ilmiah dan teknis daftar bahan dan 

komponen, yang dikecualikan dari larangan penggunaan timbal dalam bahan, dan 

komponen kendaraan yang dipasarkan setelah 1 Juli 2003. Dokumen ini mengubah 

pengecualian 2( c)(i) pada paduan aluminium untuk keperluan pemesinan dengan 

kandungan timbal hingga 0,4% menurut beratnya, 3 pada paduan tembaga yang 

mengandung timbal hingga 4% menurut beratnya dan 5(b) pada timbal dalam 

baterai untuk aplikasi baterai tertentu sebagaimana ditentukan dalam entri 5(b)(i) 

dan 5(b)(ii) Lampiran II pada Petunjuk Kendaraan Akhir Masa Pakai (ELV) (Petunjuk 

2000/53/EC).

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_4198_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_4198_01_e.pdf

20 Chinese Taipei - Amendment of 

Article 4 of Regulations for 

Cosmetic Product Information File 

Management -  

G/TBT/N/TPKM/474/Add.1

21 European Union - Draft 

Commission Delegated Directive 

amending Directive 2000/53/EC of 

the European Parliament and of the 

Council as regards the exemptions 

for the use of lead in aluminium 

alloys for machining purposes, in 

copper alloys and in certain 

batteries  -  G/TBT/N/EU/901



No Judul Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

1 United Kingdom - The Product 

Safety (Amendment) Regulations 

2022.

G/TBT/N/GBR/49

Notifikasi ini menginformasikan bahwa periode komentar untuk amendment regulasi 

terkait WLAN System dipersingkat karena sistem perawatan medis segera 

membutuhkan jaringan WLAN karena pandemi COVID-19. Periode komentar akan 

berlangsung hingga 13 Juli 2022

https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/3205

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

22 Japan - Amendment to the 

regulations for the above WLAN 

System -  G/TBT/N/JPN/738/Add.1

https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/3205

