Daftar Notifikasi Regulasi Teknis TBT WTO yang terkait Indonesia
Periode 21 - 25 September 2020
Notifying
Member(s)

No

Judul

Deskripsi Regulasi Teknis

1

National Standard of the P.R.C.
Safety and Sanitation for Food
Machinery
G/TBT/N/CHN/1465

China

Notifikasi ini menginformasikan tentang standar yang menetapkan persyaratan, struktur material,
sturktur perangkat, konfigurasi perangkat, pemasangan dan aspek keamanan dan sanitasi untuk mesin
pembuat makanan. Standar ini berlaku untuk mesin pembuat makanan/food processing machinery
dan mesin pengemas makanan/food packaging machinery yang memiliki kontak langsung dengan
makanan (atau bahan lainnya yang serupa makanan)

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/CHN/20_566
1_00_x.pdf

2

National Standard of the P.R.C.
Limits of certain heavy metal in
printing ink
G/TBT/N/CHN/1466

China

Notifikasi ini menginformasikan tentang standar yang menetapkan persyaratan terkait batas
maksimum , penyediaan contoh, dan metode penentuan lead cadmium mercury hexavalent
chromium dan soluble heavy metals (soluble antimony, soluble arsenic , soluble barium, soluble
cadmium, soluble chromium , soluble lead , soluble mercury, soluble selenium) pada tinta percetakan

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/CHN/20_566
2_00_x.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text
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3

National Standards of the P.R.C.
General Security Technical
Specification for Domestic
Sanitary Insecticide
G/TBT/N/CHN/1464

China

Notifikasi ini menginformasikan tentang standar yang menetapkan spesifikasi, persyaratan dan metode
uji untuk produk domestik yang berfungsi membasmi serangga. Standar ini diberlakukan untuk
melindungi kesehatan manusia dan menjaga kelestarian lingkungan.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/CHN/20_565
9_00_x.pdf

4

National Standard of the P.R.C.
Motorcycle Tyres
G/TBT/N/CHN/1475

China

Notifikasi ini menginformasikan tentang standar yang menetapkan persyaratan, metode uji dan
pencantuman label pada roda ban motor.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/CHN/20_566
0_00_x.pdf

5

National Food Safety Standard
General Rules for Nutrition
Labeling of Prepackaged Foods
G/TBT/N/CHN/1468

China

Notifikasi ini menginformasikan tentang standar yang menetepkan persyaratan terkait deskripsi, serta
informasi nutrisi dan karakteristik makanan pada label makanan yang dicantumkan di kemasan
makanan.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/CHN/20_566
5_00_x.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text
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6

National Standard of the P.R.C.
General Technical
Requirements for Safety of
Toothbrushes and Oral
Implements
G/TBT/N/CHN/1472

7

Expiration dates for food
products – Part 1: Mandatory
expiration dates
G/TBT/N/SAU/1143

8

Draft partial amendment of the Korea Republic of
“Act on the Promotion of Saving
and Recycling of Resources”
G/TBT/N/KOR/919

Deskripsi Regulasi Teknis

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text

China

Notifikasi ini menginformasikan standar yang menetapkan persyaratan, definisi, klasifikasi dan metode
uji untuk sikat gigi dan perangkat oral sejenis lainnya. Standar ini diberlakukan untuk menjamin mutu
dan keamanan dari produk terkait.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/CHN/20_567
0_00_x.pdf

Saudi Arabia
Kingdom of

Notifikasi ini menginformasikan tentang rancangan peraturan teknis yang mengatur tentang umur
simpan maksimum yang diizinkan untuk produk pangan. Draft ini juga menetapkan persyaratan paling
penting untuk pelabelan umur simpan semua produk makanan.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/SAU/20_5682
_00_x.pdf

Notifikasi ini menginformasikan tentang usulan amandemen Undang-Undang tentang promosi
penghematan dan daur ulang sumber daya/ the Act on the promotion of saving and recycling of
resources. Perubahan utama yang diusulkan adalah: Pemberian label wajib pada bahan dan metode
pengemasan (termasuk rasio ruang pengemasan dan jumlah pengemasan) pada permukaan
pengemasan.
Pihak yang melanggar ketentuan UU ini akan dikenakan denda maksimum tiga juta won. Survei dan
inspeksi produk rutin dilakukan setiap tahun untuk memastikan kepatuhan dan pelabelan.

Peraturan ini terkait seluruh produk yang dijual/diedarkan dengan
menggunakan kemasan

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/KOR/20_5686
_00_x.pdf
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9

Draft Food Safety and
Standards (Organic Foods)
Amendment Regulations 2020.
G/TBT/N/IND/170

10

The draft regulation on the
Approval of Advanced
Biopharmaceuticals and the
Safety about Advanced
Biological Products
G/TBT/N/KOR/921

11

Ministerial Decree No.339/2020
which cancels the Egyptian
Standard ES 734
G/TBT/N/EGY/3/Add.35

Notifying
Member(s)

Deskripsi Regulasi Teknis

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text

Draf Peraturan Amandemen Keamanan dan Standar Pangan (Makanan Organik), 2020 yang merinci
pengecualian untuk Agregator atau Perantara yang mengumpulkan makanan organik dari produsen asli
kecil atau organisasi produsen dan menjualnya ke konsumen akhir secara langsung, dan ketentuan
untuk produk konversi.

https://www.fssai.gov.in/upload/u
ploadfiles/files/Draft_WTO_TBT_
Notification_Organic_03_09_20
20.pdf

Korea Republic of Republik Korea mengusulkan peraturan tentang "Persetujuan Biofarmasi Tingkat Lanjut dan Keamanan
tentang Produk Biologi Tingkat Lanjut". Isi utamanya adalah: Karena Undang-Undang tentang
Keamanan dan Dukungan Produk Biologi Lanjut ditetapkan peraturan tentang persetujuan biofarmasi
tingkat lanjut dan pengaturan keamanan produk biologi ditetapkan dengan menetapkan persyaratan
dokumen dan kriteria evaluasi.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/KOR/20_5693
_00_x.pdf

India

Egypt

Adendum ini berkaitan dengan pemberitahuan Keputusan Menteri No. 339/2020 (1 halaman, dalam
bahasa Arab) yang membatalkan Standar Mesir ES 734 "Alat pemadam api bubuk kimia kering
portabel" dan versi terbaru hingga 31 Desember 2020 atau penerbitan yang baru. versi, mana yang
terdekat.
Patut disebutkan adalah bahwa Keputusan Menteri No. 423/2005 (25 halaman, dalam bahasa Arab)
yang sebelumnya diberitahukan di G / TBT / N / EGY / 3 tanggal 14 Desember 2005, diamanatkan
antara lain standar Mesir ES 734.

http://www.eos.org.eg
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12

Post-market authorization
alterations of biological
products
G/TBT/N/BRA/901/Add.1

Brazil

Draf Resolusi nomor 687, 12 Agustus 2019 - sebelumnya diberitahukan melalui G / TBT / N / BRA / 901 yang mengusulkan inisiatif untuk revisi Resolusi - RDC nomor 49, 20 September 2011, yang
menetapkan perubahan otorisasi pasca-pasar dari produk biologi, diadopsi sebagai Resolusi - RDC
nomor 413, 20 Agustus 2020.

http://portal.anvisa.gov.br/docum
ents/10181/4247824/Consulta+
Pu%C2%B4blica+687.pdf/d915
4758-0da6-4636-83279a7a85fa99f0

13

Post-market authorization
alterations of biological
products
G/TBT/N/BRA/902/Add.1

Brazil

Draf Instruksi Normatif nomor 686, 12 Agustus 2019 - sebelumnya diberitahukan melalui G / TBT / N /
BRA / 902 - yang mengusulkan inisiatif untuk revisi Resolusi - RDC nomor 49, 20 September 2011, yang
menetapkan perubahan otorisasi pascapasar produk biologi, diadopsi sebagai Instruksi Normatif nomor
65, 20 Agustus 2020.

http://portal.anvisa.gov.br/docum
ents/10181/4247824/Consulta+
Pu%C2%B4blica+686.pdf/4ea3
be6d-b86e-4944-b16d031a30d92b65

14

Post-market authorization
alterations of biological
products
G/TBT/N/BRA/903/Add.1

Brazil

Draf Resolusi nomor 687, 12 Agustus 2019 - sebelumnya diberitahukan melalui G / TBT / N / BRA / 901 yang mengusulkan inisiatif untuk revisi Resolusi - RDC nomor 49, 20 September 2011, yang
menetapkan perubahan otorisasi pasca-pasar dari produk biologi, diadopsi sebagai Resolusi - RDC
nomor 413, 20 Agustus 2020.

http://portal.anvisa.gov.br/docum
ents/10181/4247824/Consulta+
Pu%C2%B4blica+687.pdf/d915
4758-0da6-4636-83279a7a85fa99f0
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15

Fire Code 2018
G/TBT/N/SGP/51/Add.1

16

Food Labeling Supervision and
Management Measures (Draft
for Comments)
G/TBT/N/CHN/1401/Add.1
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Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text

Singapore

SCDF mengatur produk dan bahan keselamatan kebakaran melalui Skema Daftar Produk (PLS), yang
merupakan sistem sertifikasi pihak ketiga. Perusahaan yang ingin memasok produk semacam itu di
Singapura diharuskan untuk mensertifikasi produk mereka dengan memperoleh Certificate of
Conformity (CoC) dari Badan Sertifikasi (CB) yang diakreditasi oleh Singapore Accreditation Council
(SAC). SCDF telah meninjau aturan sertifikasi untuk panel komposit, dan akan menyempurnakan aturan
tersebut, untuk memastikan kinerja keselamatan kebakaran dan untuk memastikan keselamatan
publik. Pada tanggal 15 Maret 2021, semua pemegang CoC panel komposit yang digunakan sebagai
pelapis harus mendapatkan CoC baru yang disertifikasi untuk PLS Scheme Type 5, bukan Scheme Type
2. Hal ini berfungsi untuk meningkatkan persyaratan sertifikasi untuk panel komposit untuk
memasukkan inspeksi pabrik tahunan wajib proses manufaktur, yang mencakup audit kualitas tahunan
sistem manajemen pabrik pemegang CoC. Selain itu, sebagai bagian dari Jenis Skema yang ditingkatkan
ini, sampel panel komposit yang akan digunakan sebagai penutup dari setiap lokasi proyek baru harus
diuji. Pemegang CoC panel komposit yang digunakan sebagai kelongsong atau atap juga diwajibkan
untuk mencetak informasi penting secara permanen (yaitu merek produk, nomor model, nomor
referensi CoC, kinerja kebakaran, dan tanggal pembuatan) pada panel, agar panel ini dapat dipasok di
Singapura. Hal tersebut berfungsi untuk memungkinkan pemasok atau pemasang mengidentifikasi
dengan jelas setiap panel dan memahami di mana panel itu harus dipasok atau dipasang. Akan ada
masa transisi selama 6 bulan, dari 14 September 2020 hingga 14 Maret 2021 bagi pemasok panel
komposit untuk memenuhi persyaratan baru.

scdf_pls@scdf.gov.sg

China

Setelah meringkas dan merujuk pada komentar dan konsultasi yang diterima selama periode komentar
G / TBT / N / CHN / 1401, kami sekarang telah merevisi bagian dari Tindakan Pengawasan dan
Manajemen Pelabelan Makanan (Draf untuk Komentar).

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/CHN/20_565
6_00_x.pdf
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17

The Decision of the Board of
Directors of the National Food
Safety Authority (NFSA) No.
5/2019 on Registration of
Certification Bodies granting
certificates of Food Safety
Management Systems.
G/TBT/N/EGY/267

Mesir

Regulasi Keputusan Dewan Direktur Otoritas Keamanan Pangan Nasional Mesir (NFSA) mengatur
mengenai tata cara registrasi lembaga sertifikasi yang memberikan sertifikat sistem manajemen
kemanan pangan (Food Safety Management Systems, FSMS) dengan NFSA. Prosedur regulasi yang
diberikan dalam keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dalam penggunaan sertifikat
keamanan pangan. Peraturan tersebut bertujuan untuk menghadapi praktik ilegal penerbitan sertifikat
tersebut untuk mendapatkan kepercayaan dari semua pemangku kepentingan dan untuk
meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap keamanan produk makanan yang tersedia di pasar dan
mendukung daya saing produk makanan Mesir untuk memiliki akses ke pasar global.

Contact to:
Egyptian Organization for
Standardization and Quality
16 Tadreeb El-Modarrebeen St.,
Ameriya, Cairo - Egypt
E-mail: eos@idsc.net.eg /
eos.tbt@eos.org.eg
Website: http://www.eos.org.eg
Tel: + (202) 22845528
Fax: + (202) 22845504

18

The Decision of the Board of
Directors of the National Food
Safety Authority (NFSA) No.
8/2020.
G/TBT/N/EGY/268

Mesir

Berdasarkan prinsip analisis resiko dan sehubungan dengan penanganan pandemi Covid-19, keputusan Notifikasi terkait pandemi Covid-19
ini diterbitkan untuk mengatur pengurangan sementara persentase kiriman bahan baku pangan dan
produk pangan akhir yang diinspeksi menjadi 25% dengan ketentuan: kiriman bahan baku pangan
tersebut diimpor oleh perusahaan makanan yang terdaftar dalam "White List " National Food Safety
Authority (NFSA). Ketentuan untuk registrasi dalam "White List" dapat dilihat pada situs NFSA
(www.nfsa.gov.eg). Produk makanan akhir berada di bawah naungan Keputusan No. 2/2020 dari
National Food Safety Authority (NFSA) dimana setiap pengiriman harus disertai dengan Pre-Shipment
Certificate of Conformity (COC's) melalui badan penilaian kesesuaian yang terdaftar dan terakreditasi
oleh NFSA sesuai Keputusan No. 2/2020. Ketua NFSA dapat mengubah persentase pemeriksaan impor
produk dan bahan baku pangan sesuai dengan perubahan yang mungkin terjadi. Keputusan ini akan
diterapkan hingga 31 Oktober 2020.

Contact to:
Egyptian Organization for
Standardization and Quality
16 Tadreeb El-Modarrebeen St.,
Ameriya, Cairo - Egypt
E-mail: eos@idsc.net.eg /
eos.tbt@eos.org.eg
Website: http://www.eos.org.eg
Tel: + (202) 22845528
Fax: + (202) 22845504

19

The Decision of the Board of
Directors of the National Food
Safety Authority (NFSA) No.
2/2020 on the Registration of
Conformity Assessment Bodies
Issuing Certificates of
Inspection and Conformity for
imported Food Consignments.
G/TBT/N/EGY/269

Mesir

Keputusan ini menetapkan mekanisme pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian yang menerbitkan
sertifikat inspeksi dan kesesuaian untuk makanan yang diimpor ke Mesir. Keputusan ini mengatur
persyaratan pendaftaran dan prosedur, penegakan kewajiban teknis dan keuangan dari Lembaga
Penilaian Kesesuaian yang diperlukan untuk melakukan inspeksi pra-pengapalan yang valid. Selain itu,
keputusan ini memungkinkan Ketua Otoritas Keamanan Pangan Nasional (NFSA) untuk menetapkan
Perjanjian dan Nota Kesepahaman dengan Otoritas dan Badan Internasional dan Regional tentang
saling pengakuan sistem kontrol keamanan pangan untuk memberikan tingkat perlindungan yang
diperlukan. Tindakan ini akan mengurangi waktu inspeksi di perbatasan dan mempercepat waktu
pengiriman makanan yang diimpor ke Mesir dengan tetap memastikan kredibilitas sertifikat yang
dikeluarkan. Keputusan ini dinilai telah sesuai dengan prinsip dan pedoman internasional.

Contact to:
Egyptian Organization for
Standardization and Quality
16 Tadreeb El-Modarrebeen St.,
Ameriya, Cairo - Egypt
E-mail: eos@idsc.net.eg /
eos.tbt@eos.org.eg
Website: http://www.eos.org.eg
Tel: + (202) 22845528
Fax: + (202) 22845504
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20

The Decision of the Board of
Directors of the National Food
Safety Authority (NFSA) No.
1/2020 on Issuance of Technical
Regulations Governing Issuance
of Validity Certificates for Food
Exports.
G/TBT/N/EGY/270

Mesir

Keputusan ini mengatur tentang Sertifikat Keabsahan/ Validity Certificate yang dikeluarkan oleh
National Food Safety Authority (NFSA) atas permintaan otoritas yang berwenang di negara impor atau
eksportir pangan dalam bentuk dan format yang telah disepakati dan sesuai dengan aturan dan
prosedur yang ditetapkan dalam Keputusan ini. NFSA dapat memverifikasi sejauh mana pangan yang
diekspor memenuhi persyaratan keamanan pangan negara pengimpor serta prosedur dan mekanisme
lain yang diatur dalam keputusan ini. Tujuan Keputusan ini adalah untuk menyederhanakan proses
penerbitan Sertifikat Keabsahan Ekspor/ Export Validity Certificate dan dokumentasi terkait serta
untuk mencegah penggunaan sertifikat yang tidak sesuai. Selain itu, keputusan ini juga ditujukan untuk
mempercepat proses perizinan sekaligus pemenuhan persyaratan negara impor. Sertifikasi tersebut
sebagai jaminan bahwa produk makanan Mesir yang diekspor telah memenuhi standar dan
persyaratan yang berlaku di negara tujuan sebagaimana yang diminta. Keputusan ini dinilai telah sesuai
dengan prinsip dan pedoman internasional.

Contact to:
Egyptian Organization for
Standardization and Quality
16 Tadreeb El-Modarrebeen St.,
Ameriya, Cairo - Egypt
E-mail: eos@idsc.net.eg /
eos.tbt@eos.org.eg
Website: http://www.eos.org.eg
Tel: + (202) 22845528
Fax: + (202) 22845504

21

Energy Conservation Program:
Energy Conservation Standards
for Battery Chargers and
External Power Supplies
G/TBT/N/USA/691/Add.7

Amerika Serikat

Departemen Energi A.S. sedang melakukan tinjauan penilaian awal untuk standar konservasi energi
yang diubah untuk pengisi daya baterai guna menentukan apakah akan mengubah standar konservasi
energi yang berlaku untuk produk ini. Secara khusus, melalui permintaan informasi ("RFI") ini, DOE
mencari data dan informasi yang dapat memungkinkan agensi untuk menentukan apakah ia harus
mengusulkan penentuan "tidak ada standar baru" karena standar yang lebih ketat: tidak akan
menghasilkan penghematan yang signifikan dari energi; tidak layak secara teknologi; tidak dibenarkan
secara ekonomi; atau kombinasi dari hal tersebut di atas. DOE menyambut baik komentar tertulis dari
publik tentang subjek apa pun dalam cakupan dokumen ini (termasuk topik-topik yang tidak secara
khusus diangkat dalam RFI ini), serta penyerahan data dan informasi terkait lainnya terkait tinjauan
penilaian awal ini. Komentar dan informasi tertulis akan diterima pada atau sebelum 30 November
2020.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/USA/20_5594
_00_e.pdf

Permintaan informasi ini diidentifikasi dengan Docket Number EERE-2020-BT-STD-0013. Folder tersedia
di https://www.regulations.gov/document?D=EERE-2020-BT-STD-0013 dan menyediakan akses ke
dokumen utama dan pendukung serta komentar yang diterima. Dokumen juga dapat diakses dari
Regulations.gov dengan mencari di Nomor Docket. Anggota WTO dan pemangku kepentingan mereka
diminta untuk mengirimkan komentar ke Titik Permintaan TBT AS. Komentar yang diterima oleh USA
TBT Enquiry Point dari Anggota WTO dan pemangku kepentingan mereka akan dibagikan dengan
regulator dan juga akan dikirimkan ke Docket on Regulations.gov jika diterima dalam periode
komentar.

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text

No
22

Judul
Significant New Use Rules on
Certain Chemical Substances
(20-1.5e)
G/TBT/N/USA/1616/Add.1

Notifying
Member(s)
Amerika Serikat

Deskripsi Regulasi Teknis
EPA mengeluarkan aturan penggunaan baru yang signifikan (SNURs) di bawah Toxic Substances Control
Act (TSCA) untuk bahan kimia yang menjadi subjek pemberitahuan praproduksi (PMN) dan tunduk
pada ketentuan yang dikeluarkan oleh EPA sesuai dengan TSCA. Ketentuan ini mengharuskan orang
untuk memberi tahu EPA setidaknya 90 hari sebelum memulai produksi (ditentukan oleh UndangUndang termasuk impor) atau pemrosesan zat kimia ini untuk aktivitas yang ditetapkan sebagai
penggunaan baru yang signifikan oleh aturan ini. Pemberitahuan ini menginisiasi evaluasi yang
dilakukan oleh EPA terhadap bahan kimia di bawah kondisi penggunaan dalam periode tinjauan yang
berlaku. Orang tidak boleh memulai pembuatan atau pemrosesan untuk penggunaan baru yang
signifikan hingga EPA melakukan peninjauan atas pemberitahuan tersebut, membuat keputusan yang
sesuai pada pemberitahuan tersebut, dan telah mengambil tindakan yang diperlukan sebagai hasil dari
penetapan tersebut.
Aturan ini berlaku efektif pada 16 November 2020. Untuk keperluan uji materi, aturan ini akan
diundangkan pada pukul 1 siang (EST) pada 1 Oktober 2020.

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text
https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/USA/20_3069
_00_e.pdf

Aturan terakhir ini dan aturan yang diusulkan diberitahukan sebagai G/ TBT/N/USA/1616 diidentifikasi
oleh Docket Number EPA-HQ-OPPT-2019-0596. Folder tersedia pula di regulations.gov pada tautan
https://www.regulations.gov/docket?D=EPA-HQ-OPPT-2019-0596 yang menyediakan akses ke
dokumen utama dan pendukung serta komentar yang diterima. Dokumen juga dapat diakses dari
Regulations.gov dengan mencari nomor map/ docket number

23

Virginia Graeme Baker Pool and
Spa Safety Act Incorporation by
Reference of Successor
Standard
G/TBT/N/USA/1488/Add.2

Amerika Serikat

Pada 24 Mei 2019, Komisi Keamanan Produk Konsumen (CPSC) AS mengeluarkan aturan final yang
Notifikasi penundaan pemberlakuan regulasi sebagai akibat pandemi Covid- https://members.wto.org/crnattac
hments/2019/TBT/USA/19_4939
menggabungkan bagian dari APSP-16 2017 sebagai standar penutup saluran pengganti di bawah
19
_00_e.pdf
Virginia Graeme Baker Pool and Spa Safety Act (VGBA Act). Kami menerbitkan aturan akhir ini untuk
menunda tanggal efektif dari pemberlakuan standar wajib CPSC untuk penutup saluran, karena
pandemi COVID-19.
Tanggal efektif untuk aturan final langsung yang diterbitkan pada 24 Mei 2019, ditunda dari 24
November 2020, hingga 24 Mei 2021.
Penundaan tanggal efektif dan aturan final dinotifikasikan sebagai G/TBT/N/USA/1488 diidentifikasi
oleh Docket Number CPSC-2019-0012 dan tersedia pula di di
https://www.regulations.gov/docket?D=CPSC-2019-0012 yang menyediakan akses ke dokumen utama
dan pendukung serta komentar yang diterima. Dokumen juga dapat diakses dari regulations.gov
dengan mencari Nomor Map.
Notifikasi yang diberitahukan sebagai G/TBT/N/USA/1488/Add.1 diidentifikasi dengan Nomor Map
EERE-2008-BT-STD-0005 dan tersedia di https://www.regulations.gov/docket?D=CPSC-2009-0073 yang
menyediakan akses ke dokumen utama dan pendukung serta komentar yang diterima. Dokumen juga
dapat diakses dari regulations.gov dengan mencari Nomor Map.

No
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24

Energy Conservation Program:
Energy Conservation Standards
for Small Electric Motors
G/TBT/N/USA/503/Add.4

25

Press Tool- Punches (Quality
Control) Order 2020
G/TBT/N/IND/169
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Amerika Serikat

India
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Pada tanggal 30 April 2020, Departemen Energi AS ("DOE") menerbitkan Notifikasi Penetapan yang
Diusulkan ("NOPD") dan meminta komentar mengenai standar konservasi energi untuk motor listrik
kecil. DOE mengumumkan bahwa webinar akan diadakan berkenaan dengan keputusan yang diusulkan
ini dan bahwa periode komentar dibuka kembali untuk menerima komentar tertulis tambahan.
DOE akan mengadakan webinar pada 6 Oktober 2020, mulai pukul 13.00 sampai 3:00 sore. Periode
komentar NOPD yang diterbitkan pada tanggal 30 April 2020 (85 FR 24146) yang ditutup pada tanggal
29 Juni 2020 dengan ini dibuka kembali dan diperpanjang. DOE akan menerima komentar, data, dan
informasi tertulis sebagai tanggapan atas pemberitahuan penetapan yang diusulkan selambatlambatnya 20 Oktober 2020.
Pemberitahuan pertemuan publik webinar dan pembukaan kembali periode komentar dan
pemberitahuan tentang penentuan yang diusulkan dan permintaan komentar yang diberitahukan
sebagai G/TBT/N/USA/503/Add.3 diidentifikasi dengan Nomor Docket EERE-2019-BT-STD-0008 dan
tersedia di https://www.regulations.gov/docket?D=EERE-2019-BT-STD-0008 yang menyediakan akses
ke dokumen utama dan pendukung serta komentar yang diterima.
Notifikasi sebelumnya yang diberitahukan sebagai G/TBT/N/USA/503, USA/503/Add.1 dan
USA/503/Add.2 diidentifikasi dengan Nomor Docket EERE-2007-BT-STD-0007 dan tersedia
https://www.regulations.gov/docket?D=EERE-2007-BT-STD-0007 yang menyediakan akses ke dokumen
utama dan pendukung serta komentar yang diterima

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/USA/20_5597
_00_e.pdf

- Pemerintah India melalui BIS (The Bureau of Indian Standards) akan memberlakukan standar Press
Tool Punches, yaitu :
1. IS 4296 (Part 1) : 2016- Tools for Pressing Part 1 Round Punches witg 60 Degree Conical Head and
Straight Shank
2. IS 4269 (Part 2) : 2015-Tools for Pressing Part 2 Punches with Cylindrical Head and Straight or
Reduced Shank
3. IS 4269 (Part 3) : 2015- Tools for Pressing Part 3 Round Punches with 60 Degree Conical Head and
Reduced Shank

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/IND/20_5633
_00_e.pdf

- Peralatan yang termasuk dalam standar wajib disertifikasi dan mencantumkan Standar Mark yang
disetujui BSI sesuaian Indian Standards (Conformity Assessment) Regulation, 2018)
- Standar ini akan diberlakukan 6 bulan setelah terbit di Lembaran Resmi India

Notifying
Member(s)
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26

Microbiology Devices
Reclassification of
Cytomegalovirus
Deoxyribonucleic Acid
Quantitative Assay Devices
Intended for Transplant Patient
Management To Be Renamed
Quantitative Cytomegalovirus
Nucleic Acid Tests for
Transplant Patient
Management
G/TBT/N/USA/1647

27

Regulation on Energy Efficiency
Management Equipment
G/TBT/N/KOR/916

Korea Republic of Republik Korea mengusulkan untuk mengubah "Peraturan tentang Peralatan Manajemen Efisiensi
Energi".
Perubahan utama yang diusulkan adalah:
1. Penyesuaian standar untuk efisiensi energi: Lemari es, AC, Jendela-set, Televisi
2. Indikasi standar untuk target efisiensi energi jangka menengah dan panjang: Kulkas, AC, Televisi
3. Setiap produsen atau importir AC harus menunjukkan Faktor Kinerja Musim Pendingin (CSPF) pada
label efisiensi energi..

28

Amendment of “Regulation on
medical device group and class
by group”
G/TBT/N/KOR/917

Korea Republic of Republik Korea mengusulkan untuk mengubah "Peraturan tentang kelompok perangkat medis dan
kelas . Perubahan utama yang diusulkan adalah:
1) 'Respirator, medis' sebagai perangkat medis baru
2) Jumlah software i alat kesehatan ditingkatkan dari 8 menjadi 90 dengan mempertimbangkan data
bidang klinis

United States of
America
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Link(s) to full text
https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/USA/20_5639
_00_e.pdf

FDA mengusulkan untuk mengklasifikasi ulang perangkat uji kuantitatif asam deoksiribonukleat (DNA)
cytomegalovirus (CMV) untuk manajemen pasien transplantasi, perangkat kelas III pasca-amandemen
(kode produk PAB) ke dalam kelas II (kontrol umum dan kontrol khusus), tunduk pada pemberitahuan
pra-pasar. FDA juga mengusulkan peraturan klasifikasi perangkat baru dengan nama "uji asam nukleat
sitomegalovirus kuantitatif (CMV) untuk manajemen pasien transplantasi" untuk mengidentifikasi
perangkat ini bersama dengan kontrol khusus yang menurut Agency diperlukan untuk memberikan
jaminan keamanan dan efektivitas yang wajar untuk perangkat tersebut. FDA mengusulkan klasifikasi
ulang ini atas inisiatifnya sendiri. Jika diselesaikan, pesanan ini akan mengklasifikasikan ulang jenis
perangkat ini dari kelas III (kontrol umum dan persetujuan pra-pasar) ke kelas II (kontrol umum dan
kontrol khusus) dan mengurangi beban peraturan yang terkait dengan perangkat ini karena produsen
jenis perangkat ini tidak akan lagi diwajibkan untuk mengirimkan aplikasi persetujuan pra-pasar (PMA),
tetapi dapat mengirimkan pemberitahuan pra-pasar (510 (k)) dan mendapatkan izin, sebelum
memasarkan perangkat mereka.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/KOR/20_5644
_00_x.pdf

Indonesia tidak mengekspor produk HS 901920 Ozone therapy, oxygen
therapy, aerosol therapy, artificial respirationke Korea

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/KOR/20_5645
_00_x.pdf
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29

Proposal for Legal Inspection of
Cribs and Cradles for Domestic
Use
G/TBT/N/TPKM/433

30

31

Notifying
Member(s)
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Menanggapi keprihatinan masyarakat tentang keamanan tempat tidur bayi akibat kecelakaan dalam
beberapa tahun terakhir yang mengakibatkan cedera parah pada bayi, Biro Standar, Metrologi, dan
Inspeksi akan mengatur keamanan dan kualitas boks bayi dan tempat tidur bayi. Prosedur penilaian
kesesuaian akan berupa Inspeksi Batch-by-Batch atau Pendaftaran Sertifikasi Produk (Modul 2 + Modul
3).

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/TPKM/20_565
2_00_e.pdf

Draft partial amendment of the Korea Republic of
“Act on the Promotion of Saving
and Recycling of Resources”
G/TBT/N/KOR/918

Republik Korea mengusulkan untuk mengubah "Act on the promotion of saving and recycling of
resources"". Perubahan utama yang diusulkan adalah pelabelan bahan dan metode pengemasan
(termasuk rasio ruang pengemasan dan jumlah pengemasan) pada permukaan pengemasan secara
wajib.

http://likms.assembly.go.kr/bill/bil
lDetail.do?billId=PRC_Y2T0J0U
8L0P6K0Z9X2Z9T3Z0X8D9C2

Ozone Emissions from Indoor
Air Cleaning Devices
G/TBT/N/USA/295/Rev.1/Add.1

Mengadopsi aturan untuk mewajibkan sertifikasi perangkat pembersih udara dalam saluran elektronik
dan memodifikasi pengecualian penggunaan industri. Efektif 1 Oktober 2020

https://ww2.arb.ca.gov/ourwork/programs/air-cleanersozone-products/air-cleanerregulation-ab-2276
https://ww2.arb.ca.gov/ourwork/programs/air-cleanersozone-products/air-cleanercertification-informationmanufacturers

Chinese Taipei

United States of
America

No
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32

Consumer Product Exposure
Warnings
G/TBT/N/USA/1586/Add.1

United States of
America

33

Proposed Regulations
Amending the Ozone-depleting
Substances and Halocarbon
Alternatives Regulations
G/TBT/N/CAN/595/Add.1

Canada

34

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 N
N-dimethylformamide
G/TBT/N/EU/749

European Union
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Mengubah aturan untuk mengklarifikasi persyaratan dalam memberikan peringatankeamanan produk Indonesia tidak mengekspor produk HS 22 (Beverages, spirits and vinegar)
yang dijual di internet, dalam katalog, dan ketentuan tertentu yang digunakan dalam produk minuman ke AS
beralkohol.

Link(s) to full text
https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/USA/20_5646
_00_e.pdf

Peraturan yang diusulkan dinotifikasikan melalui G/TBT/N/CAN/595 (tanggal 16 Juli 2019) diadopsi
Indonesia tidak mengekspor Mixtures containing perfluorocarbons "PFCs" http://www.gazette.gc.ca/rppada 23 Agustus 2020 sebagai Perubahan Peraturan Bahan Perusak Ozon dan Peraturan Alternatif
or hydrofluorocarbons "HFCs", but not containing . . . (HS Code 3824.78) ke pr/p2/2020/2020-09-02/pdf/g215418.pdf
Halokarbon.
Kanada
Amandemen ini mulai berlaku pada 25 Agustus 2020.
Regulasi adalah instrumen di mana Kanada mengimplementasikan kewajibannya berdasarkan Protokol
Montreal tentang Zat yang Merusak Lapisan Ozon (Protokol Montreal), termasuk Amandemen Kigali
untuk menghentikan HFC secara bertahap.
Amandemen tersebut secara permanen mengoreksi baseline konsumsi HFC Kanada (setara 18.008.795
ton CO2), sebelum berakhirnya Interim Order yang diterbitkan pada 27 Oktober 2018.

Rancangan Peraturan ini terkait dengan Lampiran XVII dari Peraturan (EC) No 1907/2006.
Indonesia tidak mengekspor Methylamine, dimethylamine or
Rancangan Peraturan Komisi mengusulkan pembatasan untuk menempatkan N, N-dimethylformamide trimethylamine and their salts (HS Code 2921.11) ke EU
(DMF) di pasar dalam konsentrasi yang lebih tinggi dari 0,3%, kecuali jika berkas pendaftaran dan
lembar data keselamatan diperbarui dengan nilai Derived No-Effect Level (DNEL) baru , dan produsen
serta pengguna hilir memastikan perlindungan pekerja dengan menjaga eksposur mereka di bawah
nilai-nilai tersebut.
Penerapan pembatasan ditangguhkan selama 2 tahun untuk semua sektor industri.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/EEC/20_5701
_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/EEC/20_5701
_01_e.pdf
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The Cosmetics Order (1/2010)
dated 15 October 2010
G/TBT/N/MMR/4

The Cosmetics Order (1/2010)
dated 15 October 2010
G/TBT/N/MMR/5

Import recommendation and
health certificate requirements
on toothpaste importing under
the Cosmetics Order (1/2010)
dated 15 October 2010.
G/TBT/N/MMR/6
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Myanmar

Myanmar

Myanmar
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Sesuai dengan Cosmetics Order (1/2010), berikut ini harus tercantum pada label kosmetik (impor atau
produksi dalam negeri):
1. nama produk kosmetik dan nama merek;
2. daftar bahan lengkap;
3. nama perusahaan dan negara pembuat;
4. isi yang diberikan menurut berat atau volume;
5. nomor batch pabrikan;
6. tanggal pembuatan dan tanggal kadaluwarsa;
7. penggunaan
8. perhatian/peringatan
9. nama perusahaan distributor
10. nomor registrasi dari negara asal (pabrik) atau negara tempat registrasi atau nomor Notifikasi.
Label asli lengkap termasuk kemasan luar dan kemasan primary produk.

Email:
tbtenquiry@myanmarstandards.
org.mm
Website:
https://www.myanmarstandards.
org.mm/national-tbt-enquirypoint/

Sesuai dengan Cosmetics Order (1/2010), Pengakuan dari notifikasi kosmetik diperlukan saat
mengimpor kosmetik ke Myanmar. Importir perlu menerapkan Pengakuan notifikasi Kosmetik sebelum
distribusi pasar di Departemen Administrasi Makanan dan Obat. Saat mengajukan Pengakuan notifikasi
Kosmetik diperlukan surat otorisasi dari pemilik atau produsen atau penyalur, salinan pendaftaran
perusahaan lokal, salinan Pengakuan Pemberitahuan Kosmetik dari negara ASEAN lainnya untuk
sertifikat penjualan bebas (jika mungkin), daftar bahan lengkap dengan persentase bahan yang dibatasi
dan pindaian label produk harus diserahkan. Masa berlaku Pengakuan notifikasi Kosmetik adalah dua
tahun sejak tanggal diterbitkan.

Email:
tbtenquiry@myanmarstandards.
org.mm
Website:
https://www.myanmarstandards.
org.mm/national-tbt-enquirypoint/

Sesuai dengan Cosmetics Order (1/2010), sertifikat berikut diperlukan saat mengimpor pasta gigi ke
Myanmar:
1. Untuk impor pasta gigi, Pengakuan dari notifikasi kosmetik hanya diperlukan untuk
mengharmonisasikan Pertemuan Komite Regulasi Kosmetik ASEAN selama Mei 2015 sebagai
redundansi untuk mengurangi hambatan teknis dengan mengeluarkan Rekomendasi Impor dan
Sertifikat Kesehatan.
2. Importir hanya perlu mengajukan Pengakuan dari notifikasi kosmetik untuk pasta gigi sebelum
diedarkan di Departemen Food and Drug Administration.
Pengakuan dari notifikasi kosmetik dari negara asal atau negara ASEAN lainnya dan daftar bahan
lengkap dan persentase bahan yang dibatasi perlu dilampirkan.

Email:
tbtenquiry@myanmarstandards.
org.mm
Website:
https://www.myanmarstandards.
org.mm/national-tbt-enquirypoint/

Email:
winwinshwemph@gmail.com
Website: http://www.fda.gov.mm/

Email:
winwinshwemph@gmail.com
Website: http://www.fda.gov.mm/

Email:
winwinshwemph@gmail.com
Website: http://www.fda.gov.mm/
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Draft Department
Administrative Order (DAO)
No.____ Series of _____ The
New Technical Regulations
Concerning the Mandatory
Product Certification of
Monobloc Chairs and Stools
G/TBT/N/PHL/244

Regulations Regarding
"Intended Uses"
G/TBT/N/USA/1031/Rev.1
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Philippines
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http://bps.dti.gov.ph/index.php/pr
oduct-certification/draft-dao-forcomments

Rancangan Department Administrative Order (DAO) ini mengatur Peraturan Teknis untuk PS Skema
Lisensi Wajib dari kursi dan bangku monoblok yang ditujukan untuk penggunaan di dalam dan luar
ruangan.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/PHL/20_5654
_00_e.pdf

United States of
America

General Explanation for the
Restrictions on the Importing of
Mercury-Added Products
G/TBT/N/TPKM/405/Add.1

Chinese Taipei

Norma Oficial Mexicana PROYNOM-235-SE-2019, Atún, bonita
y preparados preenvasadosDenominación-Información
comercial y métodos de prueba
G/TBT/N/MEX/464/Add.2

Mexico

Food and Drug Administration (FDA, Agency, atau kami) mengusulkan untuk mengubah peraturan
terkait "Intended Uses" produk medisnya. Tindakan ini akan mengubah peraturan FDA yang
menjelaskan bukti yang relevan untuk menentukan apakah suatu produk digunakan sebagai obat atau
perangkat di bawah Undang-Undang Makanan, Obat, dan Kosmetik Federal (Undang-Undang FD&C),
Undang-Undang Layanan Kesehatan Masyarakat. (PHS Act), dan peraturan penerapan FDA. Tindakan
ini juga akan mencabut dan mengganti bagian dari aturan final yang dikeluarkan pada 9 Januari 2017.
Tindakan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan kejelasan kepada industri dan pemangku
kepentingan lainnya.

Indonesia tidak mengekspor Pharmaceutical preparations and products (HS https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/USA/20_5715
Code 3006) ke USA

Pemerintah Taiwan menyampaikan informasi terkait "Penjelasan Umum untuk Pembatasan Impor
Produk yang Ditambahkan Merkuri" sesuai G / TBT / N / TPKM / 405 pada 19 Februari 2020, telah
diundangkan pada 25 Agustus 2020 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2021.

Indonesia tidak mengekspor Mercury (HS Code 2805.40) ke Chinese Taipei

_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/TPKM/final_m
easure/20_5719_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/TPKM/final_m
easure/20_5719_00_e.pdf

Publikasi Standard Official Mexican Standard NOM-235-SE-2020, Pre-packaged Tuna and BonitaDenomination-Specification-Commercial dan informasi metode pengujian, yang akan mulai berlaku
pada tanggal 1 April 2021, dan dengan ini Standar Resmi Meksiko NOM-084-SCFI-1994, Informasi
Komersial-Spesifikasi informasi komersial dan kesehatan untuk produk tuna dan bonito kemasan,
dipublikasikan di Gazette Pejabat Federasi pada 22 September 1995 dan amandemennya pada 11
Maret 2011.

Indonesia tidak mengekspor Fresh or chilled fillets of fish, n.e.s. (HS Code
0304.49) ke Mexico

https://www.dof.gob.mx/nota_det
alle.php?codigo=5600758&fech
a=18/09/2020
https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/MEX/final_me
asure/20_5599_00_s.pdf

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

