Daftar Notifikasi Regulasi Teknis TBT WTO yang terkait Indonesia
Periode 22 - 26 November 2021
No

Judul

1 EU - Proposal for a Regulation of
the European Parliament and of
the Council on machinery
products (COM(2021) 202 final)
G/TBT/N/EU/856

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Usulan Peraturan ini mempertimbangkan hasil evaluasi Arahan permesinan 2006/42/EC. Mengikuti
rekomendasi yang disorot selama evaluasi, proposal tersebut mencakup: Kejelasan tentang
pengecualian ruang lingkup dan beberapa definisi termasuk definisi baru tentang "modifikasi
substansial" ketika mesin mengalami modifikasi substansial tanpa persetujuan pabrikan setelah
ditempatkan di pasar. Risiko baru yang berasal dari mesin digital. Secara khusus, yang berasal dari
pembaruan perangkat lunak mesin terhubung kolaborasi manusia-robot langsung yang memengaruhi
perilaku mesin setelah ditempatkan di pasar serta kemampuan produsen untuk melakukan penilaian
risiko penuh pada aplikasi pembelajaran mesin sebelum produk diluncurkan. ditempatkan di pasar.
Sejauh mesin otonom, Peraturan secara eksplisit mempertimbangkan kemungkinan tidak ada
pengemudi dan menetapkan persyaratan. Klarifikasi tentang sejumlah persyaratan pada "mesin
tradisional" yang terkait dengan pemasangan peralatan pengangkat lift kecepatan lambat
perlindungan tempat duduk terhadap zat berbahaya di atas saluran listrik dan getaran dari mesin
genggam dan berpemandu tangan portabel Kriteria untuk menentukan mesin berisiko tinggi dan
kemungkinan untuk menyesuaikan daftar mesin berisiko tinggi saat ini dengan keadaan seni serta
penilaian kesesuaian wajib pihak ketiga untuk jenis mesin ini. Digitalisasi instruksi mesin dan
pernyataan kesesuaian produsen dengan kemungkinan untuk meminta instruksi kertas pada saat
membeli produk mesin. Penyelarasan dengan Keputusan 768/2008/EC untuk menyatukan semua
elemen yang diperlukan untuk kerangka peraturan yang komprehensif agar dapat beroperasi secara
efektif demi keselamatan dan kepatuhan produk permesinan
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0202&qid=1637865023492

2 European Union - Draft
Commission Implementing
Regulation amending Commission
Implementing Regulation (EU) No
540/2011 and repealing
Implementing Regulation (EU) No
1037/2012 G/TBT/N/EU/857

Rancangan Peraturan Pelaksanaan Komisi ini menetapkan bahwa persetujuan zat
aktif isopyrazam ditarik sesuai dengan Peraturan (EC)&nbsp No&nbsp 1107/2009.
Negara-negara Anggota UE harus mencabut izin untuk produk perlindungan tanaman
yang mengandung isopyrazam sebagai zat aktif. Keputusan ini hanya menyangkut
penempatan di pasar bahan ini dan produk perlindungan tanaman yang
mengandungnya. Setelah pencabutan persetujuan dan berakhirnya semua masa
tenggang untuk stok produk yang mengandung zat ini, tindakan terpisah dapat
diambil pada MRL dan pemberitahuan terpisah akan dibuat sesuai dengan prosedur
SPS.
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EU/21_7369_00_e.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait
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goods
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the Council on machinery
requirements
products (COM(2021) 202 final)
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Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
1.1 Standar ini menetapkan persyaratan pelabelan umum untuk barang. Ini berlaku
untuk semua barang yang dijual, didistribusikan, atau digunakan di Trinidad dan
Tobago dengan pengecualian yang ditunjukkan dalam 1.2.
1.2 Standar ini tidak berlaku untuk hal-hal berikut:
a) barang atau kelas barang yang persyaratan pelabelannya telah ditentukan dalam
peraturan nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian dan lembaga Pemerintah
lainnya; antara lain
(i) barang atau golongan barang untuk makanan, obat-obatan, kosmetik, dan
peralatan; dan
(ii) barang atau golongan barang untuk pestisida dan bahan kimia beracun;
b) barang atau kelas barang yang persyaratan pelabelannya telah ditentukan dalam
Standar Nasional wajib; dan
c) barang atau golongan barang untuk hasil pertanian.
https://tinyurl.com/5y99829e

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

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

1.1 Standar ini menetapkan persyaratan informasi untuk dicantumkan pada label barang yang
dikemas untuk dijual, didistribusikan, dan digunakan di Trinidad dan Tobago, metode penyajian
informasi tersebut, dan bila perlu, kata-kata dan satuan pengukuran yang akan digunakan.
1.2 Standar ini tidak berlaku untuk hal-hal berikut:
a) barang atau kelas barang yang persyaratan pelabelannya telah ditentukan dalam peraturan
nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian dan lembaga Pemerintah lainnya; antara lain:
i) barang atau golongan barang untuk makanan, obat-obatan, kosmetika, dan alat-alatnya;
ii) barang atau golongan barang untuk pestisida dan bahan kimia beracun.
b) barang atau kelas barang yang persyaratan pelabelannya telah ditentukan dalam Standar
Nasional wajib;
c) barang atau golongan barang untuk hasil pertanian.
d) barang yang hanya ditujukan untuk ekspor yang memenuhi persyaratan standar atau undangundang tentang pelabelan yang berlaku di negara tujuan ekspornya;
e) barang yang dijual tanpa kemasan, atau dalam kemasan terbuka atau tidak tertutup;
f) barang-barang yang ditimbang, diukur, atau dihitung di hadapan pembeli dengan atau tanpa
dikemas;
g) barang yang dibungkus kado; dan
h) penandaan pada peti kemas.

https://tinyurl.com/5y99829e

5 Viet Nam - QCVN 18:2018/BGTVT National technical regulation on
periodical inspection of railway
vehicles
G/TBT/N/VNM/212

Rancangan peraturan teknis ini mengatur persyaratan untuk inspeksi keselamatan
Indonesia tidak mengekspor produk HS 86 Railway or
teknis dan perlindungan lingkungan dari kendaraan kereta api impor bekas
tramway locomotives ke Viet Nam
kendaraan kereta api yang dimodifikasi dan untuk inspeksi berkala. Rancangan
peraturan teknis ini berlaku untuk semua lembaga organisasi dan individu yang
terlibat dalam pemeriksaan pengelolaan dan penggunaan kendaraan kereta api.
Rancangan peraturan teknis ini akan menggantikan QCVN 15:2018/BGTVT Peraturan
teknis nasional tentang persyaratan keselamatan teknis dan perlindungan lingkungan
kendaraan kereta api untuk pemeriksaan berkala.
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/VNM/21_7320_00_x.pdf
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Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Rancangan peraturan teknis ini mengatur persyaratan teknis keselamatan kualitas
dan perlindungan lingkungan dalam persetujuan inspeksi lokomotif diesel yang baru
diproduksi dan diimpor untuk digunakan di perkeretaapian nasional. Rancangan
peraturan teknis ini berlaku untuk semua organisasi instansi dan individu yang
terlibat dalam pemeriksaan pengelolaan menggunakan kendaraan kereta api.
Rancangan peraturan ini berlaku untuk kendaraan kereta api khusus yang memiliki
konstruksi dan fungsi serupa dengan lokomotif. Rancangan peraturan teknis ini
menggantikan peraturan teknis nasional QCVN 16:2011/BGTVT tentang persyaratan
teknis dan metode pemeriksaan untuk lokomotif diesel rakitan dan impor yang baru
diproduksi.

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait
Indonesia tidak mengekspor produk HS 86 Railway or
tramway locomotives ke Viet Nam

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/VNM/21_7322_00_x.pdf

7 Viet Nam - QCVN 15:2021/BGTVT National technical regulation on
periodical inspection of railway
vehicles
G/TBT/N/VNM/214

Rancangan peraturan teknis ini mengatur persyaratan untuk inspeksi keselamatan
Indonesia tidak mengekspor produk HS 86 Railway or
teknis dan perlindungan lingkungan dari kendaraan kereta api impor bekas
tramway locomotives ke Viet Nam
kendaraan kereta api yang dimodifikasi dan untuk inspeksi berkala dalam pelayanan.
Rancangan peraturan teknis ini berlaku untuk semua lembaga organisasi dan individu
yang terlibat dalam pemeriksaan pengelolaan dan penggunaan kendaraan kereta api.
Rancangan peraturan teknis ini akan menggantikan peraturan teknis nasional QCVN
15:2018/BGTVT tentang persyaratan keselamatan teknis dan perlindungan
lingkungan kendaraan kereta api untuk pemeriksaan berkala.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/VNM/21_7323_00_x.pdf
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Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Departemen Energi AS ("DOE") sedang melakukan tinjauan penilaian awal untuk
Indonesia tidak mengekspor produk HS 8514 Industrial
standar konservasi energi yang diubah untuk penggemar tungku konsumen guna
or laboratory electric furnaces and ovens ke Amerika
menentukan apakah akan mengubah standar konservasi energi yang berlaku untuk
Serikat
produk ini. Khususnya melalui permintaan informasi ("RFI") ini, DOE mencari data dan
informasi untuk mengevaluasi apakah standar konservasi energi yang diubah akan
menghasilkan penghematan energi yang signifikan, layak secara teknologi dan dapat
dibenarkan secara ekonomi. DOE menerima komentar tertulis dari publik tentang
subjek apa pun dalam cakupan dokumen ini (termasuk topik yang tidak diangkat
secara khusus dalam RFI ini) serta pengiriman data dan informasi relevan lainnya
terkait tinjauan penilaian awal ini
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_7318_00_e.pdf

9 Ukraine - Draft Law of Ukraine
"On amendments to certain
legislative acts of Ukraine on
harmonization of Ukrainian
legislation in the field of food for
infants and young children with
the requirements of the EU
legislation"
G/TBT/N/UKR/175/Add.1
10 EU - Draft Commission Delegated
Regulation amending Annexes II
III and IV to Regulation (EU)
2019/1009 of the European
Parliament and of the Council for
the purpose of adding recovered
high purity materials as a
component material category in
EU fertilising products
G/TBT/N/EU/855

Notifikasi ini menginformasikan bahwa RUU Ukraina tentang amandemen tindakan Indonesia tidak mengimpor produk terkait (HS Code 210690
Food preparations) ke Ukraina.
legislatif tertentu terkait harmonisasi undang-undang Ukraina di bidang makanan
untuk bayi dengan persyaratan undang-undang Uni Eropa" telah diadopsi pada 21
Oktober 2021 (UU No 1822) dan diterbitkan pada 12 November 2021 dan akan mulai
berlaku pada 13 Mei 2022.

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/UKR/20_5696_00_x.pdf

Notifikasi ini menginformasikan tentang Rancangan Peraturan Delegasi yang akan
mengizinkan penggunaan garam garam amonia dari unsur sulfat sulfur kalsium
karbonat atau kalsium oksida dengan kemurnian tinggi 95% dalam produk
pemupukan UE. Semua bahan ini memiliki permintaan pasar yang penting dan telah
membuktikan nilai agronomisnya yang tinggi selama sejarah penggunaan yang
panjang di lapangan. Rancangan Peraturan Delegasi merinci proses produksi dan
operasi pemulihan dari mana bahan-bahan ini dapat diperoleh. Nilai batas maksimum
untuk zat yang menjadi perhatian juga disertakan. Sebagai tindakan keamanan
tambahan, pendaftaran REACH yang ekstensif juga akan berlaku untuk bahan dengan
kemurnian tinggi dan penilaian kesesuaian produk yang mengandung bahan tersebut
akan memerlukan sistem jaminan kualitas dan keterlibatan pihak ketiga.
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_7245_00_e.pdf
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11
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- Draft
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Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Notifikasi ini menginformasikan tentang rancangan peraturan menteri yang
mengamanatkan deep fat fryers dengan kapasitas minyak maksimum tidak melebihi
5L beserta wajannya, untuk memenuhi standar untuk peralatan listrik Rumah Tangga
dan sejenisnya – Keselamatan – Bagian 2-13: Persyaratan khusus untuk
penggorengan penggorengan lemak dalam dan sejenisnya peranti (TIS 60335 Bagian
2(13)-25XX(20XX)). Standar ini identik dengan IEC 60335-2-13 Edisi 6.1 2016-04

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/THA/21_7246_00_x.pdf

12 Chinese Taipei - Draft for the
restriction on the production
importation and sales of plate
packaging materials containing
Polyvinylchloride (PVC)
designated recyclable containers
and non-plate disposable
tableware containers
G/TBT/N/TPKM/475

Notifikasi ini menginformasikan bahwa EPA mengeluarkan draft regulasi yang
ditujukan untuk memandu industri beralih ke bahan alternatif lain untuk mengurangi
penggunaan produk yang mengandung PVC oleh konsumen. Hal ini dilakukan dalam
rangka menjaga kelestarian lingkungan, kesehatan dan keamanan konsumen. Aturan
"Pembatasan produksi impor dan penjualan bahan kemasan piring yang mengandung
Polyvinylchloride (PVC) wadah yang dapat didaur ulang dan wadah peralatan
makannon-piring sekali pakai " dirancang sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang
Pembuangan Limbah dan diuraikan sebagai berikut: Terminologi dalam pengumuman
ini. Subjek terbatas dari notifikasi ini terbatas pada mereka yang menggunakan bahan
kemasan piring yang mengandung Polyvinylchloride (PVC) yang diumumkan pada
wadah daur ulang dan wadah peralatan makan non-piring sekali pakai. Pendekatan
pembatasan dan pengecualian dari pengumuman ini. Metode pengenalan waktu
produksi dan impor.

https://gazette.nat.gov.tw/egFront/detail.do?metaid=128154&log=detailLog

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait
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13
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Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Notifikasi ini menginformasikan tentang rancangan peraturan menteri yang
mengamanatkan penggorengan donat dan penggorengan lemak dalam/doughnut
fryers and deep fat fryers dengan kapasitas minyak maksimum lebih dari 5L namun
tidak melebihi 12L dan perangkat sejenis bertekanan dengan tekanan tidak melebihi
50 kPa dan volume produk tekanan liter tidak melebihi 200 agar sesuai dengan
standar untuk Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Serupa – Keselamatan – Bagian 237: Persyaratan Khusus untuk Penggorengan Donat Listrik Komersial dan
Penggorengan Lemak Dalam (TIS 60335 Bagian 2(37)-25XX(20XX)). Standar ini identik
dengan IEC 60335-2-37 Edisi 6.0 2017-04 – Bagian 2-37

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/THA/21_7247_00_x.pdf

14 USA - Sunscreen Drug Products for Food and Drug Administration (FDA) telah memperpanjang periode komentar terkait monograf
over-the-counter (OTC) (order ID OTC000008) berjudul "Amending Over-the-Counter (OTC)
Over-the-Counter Human Use
Monograph M020: Produk Obat Tabir Surya untuk Penggunaan Manusia OTC" (Usulan Pesanan),
G/TBT/N/USA/1443/Add.3

yang dikeluarkan pada 24 September 2021. FDA mengeluarkan Perintah yang diusulkan untuk
mengubah dan merevisi perintah administratif yang dianggap final tentang produk obat tabir
surya non-resep (Deemed Final Order) yang ditetapkan dengan berlakunya Coronavirus Aid,
Relief, and Economic Security Act (CARES Act). Usulan, jika diselesaikan, akan menggantikan
dokumen Akhir yang dianggap secara keseluruhan dengan kondisi baru di mana produk obat tabir
surya non-resep akan ditentukan untuk secara umum diakui sebagai aman dan efektif (GRASE) di
bawah Federal Food, Drug, and Cosmetic UU (FD&C UU). Ini juga akan menetapkan karakteristik
tertentu yang akan menetapkan bahwa produk obat tabir surya bukanlah GRASE. FDA telah
memperpanjang periode komentar untuk Usulan Pesanan sebagai tanggapan atas permintaan
perpanjangan untuk memberikan waktu tambahan bagi yang tertarik untuk mengirimkan
komentar.

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-11-22/pdf/2021-25371.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_7289_00_e.pdf

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

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Peraturan ini mengubah: (i) Keputusan Tertinggi No. 26, tahun 2000, yang
"Menetapkan elemen keamanan yang berlaku untuk kendaraan bermotor" dan (ii)
Mengecualikan Resolusi No. 48, tahun 2000, yang "Menetapkan norma tentang
elemen keamanan penumpang ringan dan komersial kendaraan”, baik dari
Kementerian Perhubungan dan Telekomunikasi; Wakil Sekretaris Perhubungan.

https://www.mtt.gob.cl/wp-content/uploads/2021/11/MODIFICACI%C3%93N-D.S.-26-DE-2000-MTT%E2%80%93-CONSULTA-OMC.pdf

16 UK - The Product Safety and
Metrology etc. (Amendment)
Regulations 2021
G/TBT/N/GBR/42/Add.1

Notifikasi terkait peraturan penandaan di Pemerintah Inggris
Pada tahun 2020, Pemerintah Inggris memperkenalkan undang-undang yang
mengatur penandaan Inggris dan sistem penilaian kesesuaian (UKCA) tetapi
menyediakan pengaturan transisi untuk terus menerima persyaratan produk UE
hingga 31 Desember 2021, untuk sebagian besar barang yang dicakup oleh
penandaan UKCA. Tindakan ini memperpanjang penerimaan Inggris atas produk yang
memenuhi persyaratan dan penandaan UE untuk tahun berikutnya (hingga 31
Desember 2022), untuk sebagian besar barang yang dicakup oleh UKCA baru yang
ditempatkan di pasar di Inggris Raya (aturan terpisah berlaku di Utara Irlandia).
Tindakan ini juga memperpanjang waktu di mana penandaan UKCA dapat
dibubuhkan menggunakan label atau dokumen yang menyertainya, daripada
ditempatkan langsung pada produk itu sendiri, selama 12 bulan lebih lanjut (sampai
31 Desember 2023).
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2021/1273
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Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Produk sampingan dapat digunakan dalam pemupukan produk baik sebagai
komponen utama, dalam jumlah yang lebih besar, atau sebagai aditif teknis, hanya
dalam jumlah kecil.
Untuk kategori pertama, rancangan Peraturan Delegasi Komisi mencantumkan
produk sampingan yang paling umum digunakan menurut praktik yang ada. Bahanbahan ini dipilih berdasarkan potensi pasarnya, ketersediaan data, situasi hukum saat
ini dan riwayat penggunaan, nilai agronomisnya yang jelas, serta pengembangan
kriteria keselamatan mengingat kendala waktu dalam melakukan penilaian.
Untuk kategori kedua, rancangan Peraturan Delegasi Komisi mengizinkan
penggunaan produk sampingan sebagai aditif teknis hingga 5% dalam produk akhir.
Nilai batas maksimum untuk zat yang menjadi perhatian juga disertakan.
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_7244_00_e.pdf

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

