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1

Proposal for Legal Inspection of
Safety Barriers
G/TBT/N/TPKM/441

China Taipei

Notifikasi ini menginformasikan usulan pelaksanaan legal inspection untuk produk pagar pengamaan
(safety barriers ). Proposal ini diajukan sebagai tindak lanjut terhadap kekhawatiran yang diangkat oleh
publik terkait keamanan produk safety barriers akibat sejumlah insiden yang mengakibatkan cedera
parah pada anak kecil. Oleh karena itu, Biro Standar Metrologi dan Inspeksi bermaksud untuk
mengatur keamanan dan kualitas kursi yang dipasang di meja. Prosedur penilaian kesesuaian dapat
berupa type-approved batch atau registrasi sertifikat produk (Modul 2 + Modul 3)

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/TPKM/20_722
3_00_e.pdf

2

Proposal for Legal Inspection of
Table Mounted Chairs
G/TBT/N/TPKM/440

China Taipei

Notifikasi ini menginformasikan usulan pelaksanaan legal inspection untuk produk kursi yang dipasang
di meja (table mounted chairs ).Proposal ini diajukan sebagai tindak lanjut terhadap kekhawatiran yang
diangkat oleh publik terkait keamanan kursi yang dipasang di meja (table mounted chairs) akibat
sejumlah insiden yang mengakibatkan cedera parah pada anak kecil. Oleh karena itu, Biro Standar
Metrologi dan Inspeksi bermaksud untuk mengatur keamanan dan kualitas kursi yang dipasang di meja.
Prosedur penilaian kesesuaian dapat berupa type-approved batch atau registrasi sertifikat produk
(Modul 2 + Modul 3)

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/TPKM/20_722
2_00_x.pdf

3

Norma Oficial Mexicana NOM044-SEMARNAT-2017
G/TBT/N/MEX/279/Add.4

Meksiko

Notifikasi ini menginformasikan perubahan terkait Standar Resmi Meksiko NOM-044-SEMARNAT-2017
yang menetapkan batas emisi maksimum yang diizinkan untuk karbon monoksida, nitrogen oksida,
hidrokarbon non-metana, hidrokarbon non-metana ditambah nitrogen oksida, partikel, dan amonia
dari knalpot mesin baru yang menggunakan diesel sebagai bahan bakar dan yang akan digunakan untuk
penggerak kendaraan bermotor dengan bobot kotor kendaraan di atas 3.857 kilogram serta knalpot
kendaraan bermotor baru dengan bobot kotor kendaraan di atas 3.857 kilogram yang dilengkapi
dengan mesin jenis ini.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/MEX/20_7058
_00_s.pdf
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4

United States Standards for
Lentils
G/TBT/N/USA/1654/Add.1

Amerika Serikat

5

Executive Order on Tobacco
Surrogates
G/TBT/N/DNK/107

Denmark

6

IMPLEMENTING GUIDELINES OF
THE PHILIPPINE ENERGY
LABELING PROGRAM FOR AIR
CONDITIONERS
G/TBT/N/PHL/247

7

IMPLEMENTING GUIDELINES OF
THE PHILIPPINE ENERGY
LABELING PROGRAM FOR
REFRIGERATING APPLIANCES
G/TBT/N/PHL/248

Deskripsi Regulasi Teknis

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text

Notifikasi ini menginformasikan bahwa USDA kembali membuka periode pemberian komentar untuk
Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk lentils (HS Code 070890 dan HS
dokumen yang diterbitkan dalam Federal Register pada 29 September 2020. Pembukaan periode
Code 071340) ke Amerika Serikat
pemberian komentas ini untuk mengundang komentar tentang revisi metode interpretasi untuk
menentukan nilai khusus "green", sebagaimana terkait dengan kelas "Lentils", dibawah otoritas AMA.
Dokumen utama, dokumen pendukung, maupun komentar yang diterima tersedia pada tautan berikut
https://www.regulations.gov/docket?D=AMS-FGIS-20-0066 . Adapun untuk anggota WTO dan
stakeholders terkait agar menyampaikan komentar melalui USA TBT Enquiry Point.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/USA/20_7254
_00_e.pdf

Perintah eksekutif menetapkan persyaratan untuk melaporkan pengganti tembakau. Pengganti
tembakau adalah produk yang mengandung nikotin dan tidak mengandung tembakau. Perintah
eksekutif berisi persyaratan bahwa produsen dan importir harus melaporkan informasi tentang diri
mereka sendiri dan tentang nama dagang produk jenis ID produk serta bahan dan jumlahnya untuk
setiap pengganti tembakau. Pelaporan pengganti baru atau yang diubah harus dilakukan sebelum
produk dapat dipasarkan.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/DNK/20_7291
_00_x.pdf

Philippines

Pedoman ini memberikan Persyaratan Produk Khusus (PPR) untuk Air Conditioner untuk informasi dan
panduan semua pihak yang terkait dan untuk kepatuhan semua produsen, importir, distributor, dealer
dan pemangku kepentingan utama lainnya.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/PHL/20_7298
_00_e.pdf

Philippines

Pedoman ini memberikan Persyaratan Produk Khusus untuk Peralatan Pendingin dan informasi terkait
lainnya untuk panduan dan kepatuhan oleh semua produsen, importir, distributor, dealer dan
pemangku kepentingan utama lainnya.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/PHL/20_7299
_00_e.pdf
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8

IMPLEMENTING GUIDELINES OF
THE PHILIPPINE ENERGY
LABELING PROGRAM FOR
TELEVISIONS
G/TBT/N/PHL/249

9

Executive order regarding
registration on manufacture
storage and marketing of
electronic cigarettes and refill
containers with or without
nicotine.
G/TBT/N/DNK/106

10

Department Circular No._____
Implementing the Philippine
National Standard Specification
for Kerosene (PNS/DOE QS
009:2019)
G/TBT/N/PHL/246

Notifying
Member(s)
Philippines

Denmark

Philippines
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Panduan ini memberikan Persyaratan Produk Tertentu untuk Televisi dan informasi relevan lainnya
untuk panduan dan kepatuhan oleh semua produsen, importir, distributor, dealer dan pemangku
kepentingan utama lainnya.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/PHL/20_7300
_00_e.pdf

Perintah eksekutif menetapkan persyaratan pendaftaran informasi dari siapa pun yang memproduksi Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk mesin/alat untuk rokok elektrik
dan memasarkan rokok elektronik dan wadah isi ulang dengan atau tanpa nikotin. Perintah Eksekutif
berisi aturan tentang informasi apa dan perubahan informasi yang harus didaftarkan baik pada siapa
pun yang memproduksi toko atau memasarkan rokok elektronik dan wadah isi ulang dengan atau
tanpa nikotin dan di tempat pembuatannya disimpan atau dipasarkan. Dengan aturan tersebut akan
menjadi persyaratan bahwa Otoritas Teknologi Keselamatan Denmark telah mengkonfirmasi bahwa
pendaftaran yang benar telah dilakukan sebelum penyimpanan produksi dan pemasaran dapat
dilakukan. Berdasarkan informasi yang terdaftar, Otoritas Teknologi Keselamatan Denmark akan
menerbitkan daftar yang menunjukkan di mana rokok elektronik dan wadah isi ulang dengan atau
tanpa nikotin dipasarkan. Konsumen melalui daftar ini bertujuan untuk menemukan toko yang menjual
produk secara legal.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/DNK/20_7290
_00_x.pdf

Notifikasi ini menginformasikan tentang draf edaran yang mewajibkan seluruh industri hilir
migas/Downstream Oil Industry (DOI) yang terlibat dalam penjualan produk petrolium baik secara bulk
maupun retail agar dapat menerapkan Philippine National Standard Specification for Kerosene
(PNS/DOE QS 009:2019) .

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/PHL/20_7251
_00_e.pdf
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11

NCh 2592:2019 "Uniones
domiciliarias de alcantarillado en
tuberías de poli (cloruro de
vinilo) (PVC) rígido - Requisitos"
G/TBT/N/CHL/540

Chile

Notifikasi ini menginformasikan tentang penetapan Standar yang menjabarkan persyaratan minimum Indonesia tidak mengekspor produk terkait (HS Code 3904 Polymers of vinyl https://www.inncoleccion.cl/
yang harus dipenuhi terkait instalasi yang sesuai dengan sambungan saluran pembuangan perumahan chloride or of other halogenated olefins, in primary forms) ke Chile
dengan pipa poli (vinil klorida) (PVC) kaku. Standar ini berlaku untuk unit PVC untuk penggunaan
perumahan yang terhubung ke pengumpul baru dan yang sudah ada yang dimaksudkan untuk
mengevakuasi air limbah properti secara gravitasi pada tekanan atmosfer dan pada suhu di bawah 60 °
C.

12

NCh 3429:2020 "Sistemas de
Tuberías de PE reforzado con
acero para fluidos a presión Tuberías"
G/TBT/N/CHL/541

Chile

Notifikasi ini menginformasikan tentang Standar yang menetapkan persyaratan dan metode pengujian Indonesia tidak mengekspor produk terkait (HS Code 3904 Polymers of vinyl https://www.inncoleccion.cl/
yang harus dipenuhi oleh pipa PE yang diperkuat dengan jaring baja las untuk konduksi fluida di bawah chloride or of other halogenated olefins, in primary forms) ke Chile
tekanan. Standar ini berlaku untuk matriks polietilen dan penguat kawat baja yang dilas dengan listrik.
Standar ini akan diterapkan pada pipa untuk mengalirkan air panas dan dingin di bawah tekanan pada
suhu dari 0 ° C hingga 80 ° C. Standar ini juga berlaku untuk pipa untuk mengangkut cairan bertekanan
untuk keperluan industri seperti penambangan minyak bumi di antara aplikasi lain hingga 70 ° C.

13

NCh 3430: 2020 "Sistema de
tuberías de PE reforzado con
acero para fluidos a presión Accesorios"
G/TBT/N/CHL/542

Chile

Notifikasi ini menginformasikan tentang Standar yang menetapkan persyaratan dan metode pengujian Indonesia tidak mengekspor produk terkait (HS Code 3904 Polymers of vinyl https://www.inncoleccion.cl/
yang harus dipenuhi oleh aksesori PE yang diperkuat dengan pelat baja berlubang untuk konduksi fluida chloride or of other halogenated olefins, in primary forms) ke Chile
di bawah tekanan. Standar ini berlaku untuk matriks polietilen pelat baja rangka penguat ekstrusi
kontinu. Standar ini berlaku untuk aksesori untuk mengalirkan air panas dan dingin di bawah tekanan
pada suhu dari 0 ° C hingga 80 ° C. Standar ini juga berlaku untuk aksesori untuk mengangkut cairan
bertekanan untuk keperluan industri seperti penambangan minyak bumi di antara aplikasi lain hingga
70 ° C.

14

NCh 3584:2020 "Productos
eficientes en el uso de agua
(PEUA) - Clasificación y
etiquetado"
G/TBT/N/CHL/543

Chile

Notifikasi ini menginformasikan tentang Standar yang menetapkan persyaratan untuk klasifikasi dan
pelabelan produk dengan konsumsi air yang efisien dan menetapkan standar konsumsi minimum jika
dapat diterapkan. Tujuan standar ini adalah untuk memberikan persyaratan klasifikasi dan pelabelan
kepada pemasok produk yang umumnya menggunakan air untuk fungsinya.

Indonesia tidak mengekspor produk terkait (HS Code 3904 Polymers of vinyl https://www.inncoleccion.cl/
chloride or of other halogenated olefins, in primary forms) ke Chile

15

TSCA Chemical Data Reporting
Revisions Under TSCA Section
8(a)
G/TBT/N/USA/1599/Add.2

United States of
America

The Environmental Protection Agency (EPA) melakukan amandemem terhadap peraturan the Toxic
Substances Control Act (TSCA) Chemical Data Reporting (CDR) dengan melakukan perpanjangan
pemberian waktu komentar dari tahun 2020 menjadi 29 Januari 2021. Perpanjangan ini hanya berlaku
untuk pengumpulan periode 2020 saja. Regulasi CDR mewajibakan perusahaan termasuk importir
bahan kimia tertentu yang masuk kedalam TSCA Chemical Substance Inventory (TSCA Inventory)
untuk melaporkan data penggunaan dan pengolahan senyawa kimia. Regulasi ini efektif berlaku sejak
25 November 2020

Indonesia tidak mengekspor produk HS 290339 (Hexafluoropropylene) ke
Amerika Serikat

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text

https://www.govinfo.gov/content/
pkg/FR-2020-05-28/html/202010435.htm
https://www.govinfo.gov/content/
pkg/FR-2020-05-28/pdf/202010435.pdf
https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/USA/20_3441
_00_e.pdf
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16

National Emission Standards for
Hazardous Air Pollutants:
Miscellaneous Coating
Manufacturing Residual Risk and
Technology Review
G/TBT/N/USA/1528/Add.1/Corr.
1

United States of
America

Koreksi terhadap halaman 49727 pada dokumen 2020-13439 yang diterbitkan pada 14 Agustus 2020,
yakni bagian 63.8000 (koreksi 0) pada halaman 49742 pada kolom pertama dan pada baris 14 "15
Agustus 2022" seharusnya adalah 15 Agustus 2018. Koreksi tersebut sudah dilakukan
G/TBT/N/USA/1528 diidentifikasi pada Docket Number EPA-HQ-OAR-2018-0474. The Docket Folder
dapat diakses pada Regulations.gov https://www.regulations.gov/docket?D=EPA-HQ-OAR-2018-0747

17

Hazardous Materials: Adoption
of Miscellaneous Petitions To
Reduce Regulatory Burdens
G/TBT/N/USA/1518/Add.1

United States of
America

The Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) melakukan amandemen
Notifikasi terkait dengan sistem transportasi pengangkutan limbah kimia
Hazardous Materials Regulations dalam menanggapi 24 petisi pembuatan peraturan (rulemaking) yang berbahaya.
disampaikan pada komunitas antara February 2015 - Maret 2018. Peraturan ini Memperjelas dan
memberi keringanan dari berbagai persyaratan peraturan tanpa bermaksud mempengaruhi
keselamatan. PHMSA mencabut kebijakan 28 September 2017 terkait penghentian sistem pendingin
bergerak. The Docket Folder terdapat pada Regulations.gov at
https://www.regulations.gov/docket?D=PHMSA-2017-0120

https://members.wto.org/crnattac
hments/2019/TBT/USA/19_4604
_00_e.pdf

18

Description of the composition in
Portuguese on the labelling of
toiletries cosmetics and
perfumes. RDC 432.
G/TBT/N/BRA/608/Add.1

Rancangan peraturan No 69 tanggal 9 September 2014 sebelumnya telah dinotifikasi melalui
Indonesia tidak mengekspor produk HS 3303 Perfumes and toilet waters
G/TBT/N/BRA/608, yang menetapkan bahwa produk kebersihan pribadi yakni kosmetik dan arfum yang (excluding aftershave lotions, personal deodorants and hair lotions) dan HS
dipasarkan di Brazil harus memiliki komposisi kimia yang ditulis dalam bahasa Portugis di label.
3304 (Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the
skin) ke Brazil

Brazilian Health Surveillance
Agency –ANVISA ;
SIA, Trecho 5, Área Especial 57
;
Brasília –DF / Brazil ;
CEP: 71.205-050 ;
Phone.: 55 61 3462-5402 ;
Website:
http://www.anvisa.gov.br ;
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wc
m/connect/75f4ca80457e710980
dfbf022aa5763d/Consulta+P%C
3%BAblica+n%C2%B0+69+GGC
OS++Jaime.pdf?MOD=AJPERES

19

Executive order regarding
notification of refill containers
without nicotine
G/TBT/N/DNK/105

Peraturan ini menetapkan persyaratan untuk notifikasi wadah isi ulang tanpa nikotin kepada Danish
Safety Technology Authority. Peraturan ini mencakup aturan tentang jenis informasi dan perubahan
informasi yang harus disampaikan tentang wadah isi ulang tanpa nikotin. Sebelum Danish Safety
Technology Authority harus melakukan konfirmasi tentang wadah isi ulang tanpa nikotin. Notifikasi
harus dilakukan secara digital melalui EU Joint Reporting Portal (EU-CEG).

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/DNK/20_7289
_00_x.pdf

Brazil

Denmark
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Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait
Notifikasi ini terkait dengan review teknologi pengurangan resiko e
NationalEmission Standards for Hazardous Air Pollutants for Miscellaneous
Coating Manufacturing (MCM NESHAP) Seperti yang dipersyaratkan the
Clean Air Act (CAA).

Indonesia tidak mengekspor HS 8543 (Electrical machines and apparatus,
having individual functions) ke Denmark

Link(s) to full text
https://www.govinfo.gov/content/
pkg/FR-2020-11-25/html/C12020-13439.htm
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20

IMPLEMENTING GUIDELINES OF
THE PHILIPPINE ENERGY
LABELING PROGRAM FOR
LIGHTING
G/TBT/N/PHL/250

Philippines

Draft Food Safety and Standards
(Import) Amendment Regulation
2020.
G/TBT/N/IND/180

India

Draft Food Safety and Standards
(Packaging and Labelling)
Amendment Regulations 2020.
G/TBT/N/IND/181

India

21

22
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Panduan ini memberikan Persyaratan Produk Khusus untuk Lampu Fluoresen Compact (CFL), Lampu
Fluoresen Linier (LFL), Lampu Fluoresen Capped Tunggal (SCFL), Ballast Lampu (BAL), Lampu Dioda
Pemancar Cahaya (LED), sebagaimana Code Practice (COPE), dan informasi relevan lainnya untuk
panduan kepada semua produsen, importir, distributor, dealer, dan pemangku kepentingan lainnya.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/PHL/20_7301
_00_e.pdf

Amandemen Peraturan Keamanan dan Standar (Impor) Pangan, 2020 terkait dengan pencantuman
pendaftaran dan pemeriksaan fasilitas manufaktur Pangan Asing

Food Safety and Standards
Authority of India (FSSAI)

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/PHL/20_7301
_01_e.pdf

Email: spstbt.enqpt@fssai.gov.in
Website: http://www.fssai.gov.in/

Draf Amandemen Peraturan Keamanan dan Standar Pangan (Pengemasan dan Pelabelan), 2020
mengatur ukuran huruf untuk pelabelan minyak dan lemak nabati.

Food Safety and Standards
Authority of India (FSSAI)
Email: spstbt.enqpt@fssai.gov.in
Website: http://www.fssai.gov.in/
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23

Regulations relating to Coffee
Chicory and Related Products
intended for sale in the Republic
of South Africa
G/TBT/N/ZAF/241/Add.1

South Africa

24

Draft Commission Regulation
amending Annex XIV to
Regulation (EU) No 1907/2006 of
the European Parliament and of
the Council concerning the
Registration Evaluation
Authorisation and Restriction of
Chemicals (REACH)
G/TBT/N/EU/760

European Union
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Peraturan yang berkaitan dengan Kopi, Chicory dan Produk Terkait yang dimaksudkan untuk dijual di
Republik Afrika Selatan

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/ZAF/20_1941
_00_e.pdf

Rancangan Peraturan ini bertujuan untuk mengubah Lampiran XIV dari Peraturan REACH. Lampiran XIV
mencantumkan zat yang harus memenuhi pada persyaratan otorisasi yang ditetapkan dalam Judul VII
Peraturan. Draf tersebut mengusulkan untuk memasukkan properti tambahan ke beberapa entri yang
ada di Lampiran itu, yaitu:
- entri 4 (DEHP): untuk menambahkan Endocrine Disrupting (ED) untuk lingkungan;
- entri 4 hingga 7 (DEHP, BBP, DBP dan DIBP): untuk menambahkan ED untuk kesehatan manusia.
Setelah Peraturan diadopsi dan diberlakukan, penempatan di pasar dan penggunaan zat tersebut di UE
hanya akan dimungkinkan, setelah tanggal yang ditentukan untuk setiap zat ("tanggal berakhir"), untuk
operator yang telah diberikan otorisasi sesuai dengan Pasal 60-64 REACH, dan bagi mereka yang telah
mengajukan aplikasi untuk otorisasi.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/EEC/20_7250
_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/EEC/20_7250
_01_e.pdf

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

