Daftar Notifikasi Regulasi Teknis TBT WTO yang terkait Indonesia
Periode 25 - 29 Mei 2020
Notifying
Member(s)

Judul

1

Agency Information
Collection Activities;
Submission for OMB
Review; Comment
Request--Standard for the
Flammability of Clothing
Textiles and Standard for
the Flammability of Vinyl
Plastic Film
G/TBT/N/USA/242/Add.4

United States of
America

2

The Steel and Steel
Products (Quality Control)
second Order 2020
G/TBT/N/IND/148

India

Deskripsi Regulasi Teknis

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

https://www.govinfo.gov/content/
pkg/FR-2020-05-26/pdf/202011226.pdf

Notifikasi ini menginformasikan tentang peraturan yang dibuat untuk memastikan kesesuaian Steel &amp Steel
Products yang tercakup pada daftar (tabel 10) terhadap persyaratan pada Indian Standards. Peraturan ini wajib
dipenuhi oleh semua manufaktur di dalam maupun diluar India yang akan memasarkan produknya di India.
Pemenuhan terhadap standar dibuktikan dengan memiliki lisensi untuk menggunakan tanda dari BIS.

Hazardous Waste (Ewaste) Management
Rules, 2019
G/TBT/N/BGD/3/Add.1

Bangladesh

Notifikasi ini menginformasikan tentang batas pemberian masukan untuk Hazardous Waste (E-waste) Management
Rules 2019 yang akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/IND/20_3420_
00_e.pdf
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Link(s) to full text

Sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Pengurangan Dokumen tahun 1995, the Consumer Product Safety
Commission(CPSC) mengajukan permintaan untuk perpanjangan persetujuan atas kumpulan informasi yang terkait
dengan Standar, untuk the Flammability of Clothing Textiles and the Standard for the Flammability of Vinyl Plastic
Film , kepada the Office of Management and Budget (OMB). Tanggapan atas persetujuan permintaan perpanjangan
ini harus disampaikan secara tertulis paling lambat 25 Juni 2020.
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Indonesia tidak mengekspor electrical and electronic products (i.e:
Monitoring and Control equipment, Medical Equipment , Automatic
Machine , IT and telecommunication equipment ) ke Banglades.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/BGD/20_1260
_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/BGD/20_1260
_01_e.pdf

Judul
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Legal Notice No. 78 of 28
April 2020 The Standards
(Verification of Conformity
to Standards and Other
Applicable Regulations)
Order 2020
G/TBT/N/KEN/1002

Notifying
Member(s)
Kenya

Deskripsi Regulasi Teknis

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text

Ekspor Indonesia ke Kenya

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/KEN/20_3384
_00_e.pdf

Notifikasi ini menginformasikan tentang regulasi yang menetapkan ketentuan tentang verifikasi dalam penilaian
kesesuaian terhadap standar dan regulasi lainnya yang mencakup seluruh produk yang diimpor ke Kenya.
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Hazardous Materials:
Vapor Pressure of
Unrefined Petroleum
Products and Class 3
Materials
G/TBT/N/USA/1268/Add.2

United States of
America

Notifikasi ini menginformasikan bahwa Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA)
Department of Transportation (DOT) menarik Advance notice of proposed rulemaking (ANPRM)18 Januari 2017
tentang tekanan uap untuk minyak mentah yang diangkut dengan kereta api. Keputusan PHMSA didasarkan pada
komentar yang diterima ANPRM serta studi ekstensif yang dilakukan oleh Laboratorium Nasional Sandia yang
menemukan bahwa tekanan uap minyak mentah bukan merupakan faktor yang signifikan dalam skenario kebakaran
kolam renang atau skenario bola api dan menyimpulkan bahwa hasil dari studi ini tidak mendukung menciptakan
perbedaan peraturan untuk minyak mentah berdasarkan tekanan uap.
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United States of
America

Notifikasi ini menginformasikan bahwa The U.S. Department of Energy (DOE) menginisiasi upaya untuk menentukan
apakah akan mengubah standar konservasi energi untuk motor listrik yang ada saat ini. DOE perlu meninjau standarstandar ini setidaknya setiap enam tahun sekali dan mengusulkan standar baru untuk motor listrik atau
pemberitahuan penentuan bahwa standar yang ada tidak perlu diubah. DOE meminta informasi dari masyarakat
untuk membantu menentukan apakah mengubah standar motor listrik saat ini akan menghasilkan penghematan
energi yang signifikan sambil layak secara teknologi dan hemat biaya. Oleh karena itu, DOE mencari informasi
mengenai perubahan teknologi atau pasar sejak pembaruan standar terbaru yang akan membenarkan pembuatan
peraturan baru untuk meningkatkan ketatnya standar saat ini yang konsisten dengan faktor-faktor ini. DOE
mengharapkan komentar tertulis dari publik tentang subjek apa pun dalam ruang lingkup dokumen ini (termasuk
topik-topik yang tidak secara khusus diangkat) serta penyerahan data dan informasi terkait lainnya. Komentar dan
informasi tertulis akan diterima pada atau sebelum 22 Juni 2020.

https://www.govinfo.gov/content/
pkg/FR-2020-05-20/pdf/202010377.pdf
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Standards for Electric
Motors
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Agency Information
Collection Activities;
Submission for OMB
Review; Comment
Request; Standard for the
Flammability of
Mattresses and Mattress
Pads and Standard for the
Flammability (Open
Flame) of Mattress Sets
G/TBT/N/USA/590/Add.3

8

Proposed Revision of the
“Labelling Standards for
Foods”
G/TBT/N/KOR/894

9

Automobile Wheel rims
(Quality Control) Order
2020
G/TBT/N/IND/147

Notifying
Member(s)
United States of
America

Deskripsi Regulasi Teknis

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text

Seperti yang dipersyaratkan olehPaperwork Reduction Act of 1995 the Consumer Product Safety Commission
(Commission or CPSC) mengumumkan bahwa Komisi telah mengajukan kepada Kantor Manajemen dan Anggaran
(OMB) permintaan untuk perpanjangan persetujuan dari kumpulan informasi yang terkait dengan Standar untuk
Flammability of Mattresses dan Bantalan Kasur dan Standar Kemudahan Terbakar (Api Terbuka) dari Set Kasur yang
disetujui sebelumnya di bawah Kontrol OMB No. 3041-0014. Pada 13 Maret 2020, CPSC menerbitkan pemberitahuan
dalam Daftar Federal untuk mengumumkan niat lembaga tersebut untuk meminta perpanjangan persetujuan
pengumpulan informasi. Komisi tidak menerima komentar. Oleh karena itu dengan mempublikasikan pemberitahuan
ini, Komisi mengumumkan bahwa CPSC telah mengirimkan kepada OMB permintaan untuk perpanjangan
persetujuan pengumpulan informasi tersebut tanpa perubahan.

https://www.govinfo.gov/content/
pkg/FR-2020-05-26/html/202011225.htm

Korea Republic of Republik Korea mengusulkan untuk mengubah “Labelling Standards for Foods”. Perubahan utama yang diusulkan
adalah: Ketentuan prinsip untuk pelabelan makanan yang dibagi atau dikemas kembali direvisi: Informasi "bahan
kemasan" ditambahkan ke ketentuan mengenai informasi pelabelan yang berubah dalam kasus makanan yang dibagi
atau dibungkus ulang. Informasi "produk tanpa kafein" diperbolehkan dalam "teh dan produk teh" jika kafein
dihilangkan lebih dari 90%. Dalam hal kecap campuran, isi semua jenis kecap campuran dinyatakan di permukaan
tampilan utama. Dalam hal bahan tambahan makanan termasuk desinfektan untuk alat, tanggal penjualan atau
tanggal pembuatan dinyatakan.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/KOR/20_3395
_00_x.pdf

India

Regulasi Pelek Roda Mobil (Kontrol Kualitas) 2020

https://www.epingalert.org/en/#/d
etails/80743

Notifying
Member(s)

No

Judul

10

Partial amendment to the
Minimum Requirements
for Biological Products
and partial amendment to
the Public Notice on
National Release Testing.
G/TBT/N/JPN/664

Japan

11

Agency Information
Collection Activities;
Submission for Office of
Management and Budget
Review; Comment
Request; Food Labeling
Regulations
G/TBT/N/USA/893/Add.11

12

Energy Conservation
Program: Test Procedures
for Residential and
Commercial Clothes
Washers
G/TBT/N/USA/903/Add.2

Deskripsi Regulasi Teknis

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text

Amandemen akan dilakukan pada Persyaratan Minimum untuk Produk Biologis untuk menambahkan standar untuk
produk vaksin yang baru disetujui. The Public Notice on National Release Testing akan diamandemen sebagian untuk
menyediakan produk vaksin yang disebutkan di atas.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/JPN/20_3386
_00_e.pdf

United States of
America

The Food and Drug Administration (FDA) mengumumkan bahwa pengumpulan informasi yang diusulkan telah
diajukan ke Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) untuk ditinjau dan dibersihkan berdasarkan Undang-Undang
Pengurangan Dokumen tahun 1995

https://www.govinfo.gov/content/
pkg/FR-2020-05-20/html/202010824.htm

United States of
America

The U.S. Department of Energy ("DOE") sedang memulai proses pengumpulan data melalui permintaan informasi ini Indonesia tidak mengekspor HS 8450 Household or laundry-type
("RFI") untuk mempertimbangkan apakah akan mengubah prosedur pengujian untuk pencuci pakaian. Sebagai
washing machines, incl. machines which both wash and dry; parts
bagian dari RFI ini DOE mencari komentar tentang apakah telah ada perubahan dalam metodologi pengujian produk thereof ke Amerika Serikat
atau produk baru di pasar sejak pembaruan prosedur pengujian terakhir yang dapat menciptakan kebutuhan untuk
membuat perubahan pada prosedur pengujian untuk pencuci pakaian. DOE juga mencari data dan informasi yang
dapat memungkinkan lembaga untuk mengusulkan bahwa prosedur pengujian saat ini menghasilkan hasil yang
mewakili siklus penggunaan rata-rata untuk produk dan tidak terlalu membebani untuk melakukan dan karena itu
tidak perlu amandemen. DOE meminta komentar pada aspek spesifik dari prosedur pengujian saat ini termasuk
definisi produk dan kondisi pengujian konfigurasi dan metode pengukuran instrumentasi yang mewakili faktor
penggunaan dan efisiensi serta definisi metrik. DOE juga mencari komentar pada topik tambahan yang dapat
menginformasikan keputusan DOE apakah akan melakukan pembuatan prosedur pengujian di masa depan termasuk
metode untuk memastikan bahwa prosedur pengujian secara wajar dirancang untuk mengukur penggunaan energi
dan air selama siklus penggunaan rata-rata yang representatif atau periode penggunaan dan tidak terlalu
membebani untuk melakukan. DOE menyambut komentar tertulis dari publik tentang subjek apa pun dalam lingkup
dokumen ini (termasuk topik yang tidak diangkat dalam RFI ini)

https://www.govinfo.gov/content/
pkg/FR-2020-05-22/html/202009990.htm
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RTCR: 425: 2008
Reglamento Técnico de
Llantas Neumáticas
G/TBT/N/CRI/136/Add.4

14

Proyecto de Norma Oficial
Mexicana PROY-NOM-001CRE/SCFI-2017
G/TBT/N/MEX/389/Add.2

15

Proposed Notification of
“Regulation on Review for
Establishment and
Adjustment of Standards
for Usage of Cosmetic
Ingredients"
G/TBT/N/KOR/895

Notifying
Member(s)
Costa Rica

Mexico

Deskripsi Regulasi Teknis

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text

RTCR: 425: 2008 Peraturan Teknis untuk Ban Pneumatik
Pemerintah Republik Kosta Rika menginformasikan bahwa mereka telah menotifikasikan pada tanggal 17 Desember
2012 RTCR: 425: 2008 Peraturan Teknis Ban Pneumatik dengan lambang G/TBT/N/CRI/136, untuk menetapkan
persyaratan teknis dan pelabelan ban pneumatik yang dimaksudkan untuk penggunaan kendaraan, untuk mencegah
dan meminimalkan risiko terhadap jiwa dan integritas manusia, selain mencegah praktik yang dapat menyesatkan
atau menipu konsumen. Adendum dilakukan, untuk menkomunikasikan dengan negara-negara anggota WTO,
tentang modifikasi yang dilakukan terhadap peraturan teknis tersebut.

https://docs.wto.org/imrd/directdo
c.asp?DDFDocuments/v/G/TBT
N12/CRI136A4.DOCX

Draft Resmi Standar Meksiko PROY-NOM-001-CRE/SCFI-2017
Sistem pengukuran energi listrik-Meter dan transformator instrumen-Spesifikasi metrologi, metode pengujian dan
prosedur untuk penilaian kesesuaian, diterbitkan pada 15 Januari 2018.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.ph
p?codigo=5592439&fecha=29/0
4/2020

Korea Republic of Kementerian Keamanan Pangan dan Obat-obatan (MFDS) Republik Korea memberlakukan "Peraturan tentang
Tinjauan untuk Pembentukan dan Penyesuaian Standar Penggunaan Bahan Kosmetik" sebagai berikut:
- (Tujuan) Sesuai dengan penerapan kebijakan yang menetapkan bahan kosmetik dengan batasan penggunaan (mis.
Pengawet, tabir surya, pewarna), peraturan yang diusulkan menetapkan persyaratan untuk dokumen yang harus
diserahkan oleh produsen kosmetik atau penjual yang bertanggung jawab.
- Peraturan yang diusulkan mengharuskan pengarsipan dokumen termasuk informasi tentang sifat-sifat bahan, status
penggunaan di dalam atau di luar negara, keamanan dan kemanjuran data, dll.
- Peraturan tersebut menetapkan bahwa data keselamatan harus berisi hasil dari sebelas jenis pengujian, termasuk
uji iritasi kulit, uji toksikologi, dll. (Pengajuan data dapat dikecualikan, jika ada alasan yang dapat dibenarkan.) Data
efikasi harus berisi bukti yang menunjukkan keefektifan. dari bahan yang dikirimkan (mis. hasil tes efikasi pengawet,
dll.).

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/KOR/20_3396
_00_x.pdf

Notifying
Member(s)

No

Judul

16

Draft Technical Regulation
09 of 13 May 2020.
(Consulta Pública 09 de
13 de Maio de 2020)
G/TBT/N/BRA/1009

Brazil

17

Safety Standard for HandHeld Infant Carriers
G/TBT/N/USA/771/Add.2

United States of
America

Deskripsi Regulasi Teknis
Proposal revisi langkah-langkah pengaturan untuk normative acts sudah dicabut, yang pemberlakuannya telah
dihentikan bagi masyarakat.

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait
Notifikasi terkait Regulatory measures

Link(s) to full text
http://www.inmetro.gov.br/legisla
cao/rtac/pdf/RTAC002639.pdf

Pada Desember 2013, Komisi Keamanan Produk Konsumen AS (CPSC) mengeluarkan standar keamanan produk
Indonesia tidak mengekspor Baby carriages and parts thereof, n.e.s (HS https://www.govinfo.gov/content/
pkg/FR-2020-05-20/html/2020konsumen untuk gendongan bayi genggam. Standar yang dimasukkan dengan mengacu pada standar sukarela ASTM 8517) ke USA
09166.htm
yang berlaku, dengan satu modifikasi dalam definisi produk, untuk mengklarifikasi bahwa pembawa semi-kaku
https://www.govinfo.gov/content/
termasuk dalam ruang lingkup standar. Kami menerbitkan aturan final langsung ini yang merevisi standar wajib CPSC
pkg/FR-2020-05-20/pdf/2020untuk pengangkut bayi genggam untuk digabungkan dengan merujuk versi terbaru dari standar ASTM yang berlaku.

09166.pdf
https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/USA/20_3363
_00_e.pdf

18

Electronic Detonators;
Correction
G/TBT/N/USA/1565/Add.1
/Corr.1

19

Revision of Korean Safety
and Performance
Regulations for Motor
Vehicles and Parts
G/TBT/N/KOR/897

20

The Draft Law of Ukraine
"On requirements for
materials and articles
intended to come into
contact with food"
G/TBT/N/UKR/165

United States of
America

Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Tambang (MSHA) sedang memperbaiki catatan kaki dalam pembukaan
Indonesia tidak mengekspor Safety fuses; detonating fuses; percussion
aturan final langsung yang muncul dalam Daftar Federal pada 14 Januari 2020 dan yang mulai berlaku pada 16 Maret or detonating caps; igniters; electric detonators . . . (HS 3603) ke USA
2020. Aturan final langsung merevisi standar keselamatan tertentu untuk bahan peledak. di tambang logam dan
bukan logam.

Korea Republic of Amandemen berikut akan dibuat: A. Memodifikasi standar poros angkat truk dan kendaraan khusus dan melarang
pemasangan kursi samping (Draft Pasal 13 dan Pasal 25) - Klarifikasi standar poros angkat truk dan kendaraan khusus
dan menetapkan standar yang melarang pemasangan kursi menghadap ke samping. B. Meningkatkan struktur
standar keselamatan dan bus untuk pejalan kaki di belakang mobil (Konsep Pasal 29 Pasal 30 Pasal 53 dan Pasal 53-2)
- Klarifikasi standar untuk pintu dan pintu darurat pada bus yang dapat menyebabkan perbedaan interpretasi dan
secara jelas menetapkan standar untuk klakson dan suara peringatan untuk pejalan kaki di belakang mobil. C.
Menyelaraskan lampu penanda garis besar dan kriteria dampak / cedera pejalan kaki pejalan kaki dengan standar
internasional (Konsep Pasal 40-2 dan Pasal 102-2) - Menerapkan lampu penanda garis besar pada lampu ujung
belakang kendaraan berat dan menyelaraskan standar untuk impactor bagian bawah yang fleksibel (Flex-PLI) fleksibel
dengan standar internasional. D. Menetapkan standar baru untuk sepeda motor listrik (Konsep Pasal 69-3 Pasal 69-4
dan Pasal 64) - Meningkatkan standar keselamatan Sistem Listrik Tegangan Tinggi (HVES) dan Sistem Penyimpanan
Energi Isi Ulang (REESS) untuk memenuhi tingkat standar internasional dan menyelaraskan standar tekanan ban
sepeda motor listrik dengan standar internasional.
Ukraine

Rancangan Undang-Undang mendefinisikan kerangka hukum dan organisasi untuk memastikan keamanan bahan dan Tidak terdapat nilai ekspor produk terkait ke Ukraina
barang yang dimaksudkan untuk kontak langsung atau tidak langsung dengan bahan makanan dalam proses sirkulasi
dan penggunaan produksinya yaitu: ketentuan umum, persyaratan umum dan khusus untuk bahan dan barang yang
dimaksudkan untuk dimasukkan ke dalam kontak dengan peraturan produksi pangan negara dan sirkulasi bahan dan
artikel yang dimaksudkan untuk melakukan kontak dengan deklarasi label makanan kepatuhan dan persyaratan
untuk memastikan keterlacakan bahan dan artikel dimaksudkan untuk bersentuhan dengan Food Good
Manufacturing Practice (GMP) dalam produksi bahan dan artikel yang dimaksudkan untuk bersentuhan dengan
kontrol keadaan pangan dan tanggung jawab operator pasar. Rancangan UU ini juga diberitahukan sesuai dengan
persyaratan Perjanjian SPS.

https://www.govinfo.gov/content/
pkg/FR-2020-05-20/html/202008859.htm
https://www.govinfo.gov/content/
pkg/FR-2020-05-20/pdf/202008859.pdf
https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/USA/20_3367
_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/KOR/20_3426
_00_x.pdf

https://www.me.gov.ua/Documen
ts/Detail?lang=ukUA&id=6d7fa4b9-680d-4dfbb9eff6cf7001de70&title=ProektZakon
uUkrainiproVimogiDoMaterialivT
aPredmetivSchoKontaktuiutZKharchovimiPr
oduktami
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21

Proposal for Legal
Inspection Requirements
for Bedside Sleepers
G/TBT/N/TPKM/415

Chinese Taipei

22

Energy Conservation
Program: Energy
Conservation Standards
for External Power
Supplies
G/TBT/N/USA/691/Add.5

23

24

Deskripsi Regulasi Teknis

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text

Menanggapi keprihatinan yang dikemukakan oleh masyarakat tentang keamanan tidur di samping tempat tidur
akibat insiden dalam beberapa tahun terakhir yang mengakibatkan cedera parah pada bayi, Biro Metrologi dan
Inspeksi standar bermaksud untuk mengatur keamanan dan kualitas tidur di tempat tidur. Prosedur penilaian
kesesuaian adalah Jenis Disetujui Batch-by-Batch Inspection atau Pendaftaran Sertifikasi Produk (Modul 2 + Modul 3).

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/TPKM/20_340
8_00_e.pdf

United States of
America

Departemen Energi AS ("DOE") memulai upaya untuk menentukan apakah akan mengubah standar konservasi energi Tidak terdapat nilai ekspor produk battery charger ke USA
saat ini untuk Pasokan Daya Eksternal ("EPS"). Di bawah Kebijakan Energi dan Undang-Undang Konservasi
sebagaimana telah diubah, DOE harus meninjau standar-standar ini setidaknya setiap enam tahun sekali dan
mempublikasikan mengusulkan standar baru untuk EPS atau pemberitahuan tentang penentuan bahwa standar yang
ada tidak perlu diamandemen. Permintaan informasi ("RFI") ini meminta informasi dari masyarakat untuk membantu
DOE menentukan apakah standar amandemen untuk EPS akan menghasilkan penghematan energi yang signifikan
dan apakah standar tersebut akan layak secara teknologi dan dibenarkan secara ekonomi. Sebagai bagian dari RFI ini,
DOE mencari komentar tentang apakah ada perubahan teknologi atau pasar yang cukup sejak pembaruan standar
terbaru yang dapat membenarkan pembuatan peraturan baru untuk mempertimbangkan standar yang lebih ketat.
Secara khusus DOE mencari data dan informasi yang dapat memungkinkan lembaga untuk menentukan apakah DOE
harus mengusulkan penentuan "tidak ada standar baru" karena standar yang lebih ketat: tidak akan menghasilkan
penghematan energi yang signifikan tidak layak secara teknologi tidak layak secara ekonomi tidak dibenarkan secara
ekonomi atau kombinasi apa pun dari hal tersebut di atas. DOE menyambut komentar tertulis dari publik tentang
subjek apa pun dalam ruang lingkup dokumen ini (termasuk topik-topik yang tidak secara khusus diangkat) serta
penyerahan data dan informasi terkait lainnya. Komentar dan informasi tertulis akan diterima pada atau sebelum 6
Juli 2020.

https://www.govinfo.gov/content/
pkg/FR-2020-05-20/html/202009988.htm

Energy Conservation
Program: Energy
Conservation Standards
for Consumer Water
Heaters
G/TBT/N/USA/508/Add.5

United States of
America

Departemen Energi AS ("DOE") memulai upaya untuk menentukan apakah akan mengubah standar konservasi energi
saat ini untuk pemanas air konsumen. Permintaan informasi ("RFI") ini meminta informasi dari publik untuk
membantu DOE menentukan apakah standar amandemen untuk pemanas air konsumen akan menghasilkan
penghematan energi yang signifikan dan apakah standar tersebut akan layak secara teknologi dan dibenarkan secara
ekonomi. DOE menyambut komentar tertulis dari publik tentang subjek apa pun dalam lingkup dokumen ini
(termasuk topik yang tidak diangkat dalam RFI ini). Komentar dan informasi tertulis diminta dan akan diterima pada
atau sebelum 6 Juli 2020.

https://www.govinfo.gov/content/
pkg/FR-2020-05-21/html/202010564.htm

Usulan perubahan
terhadap Designation of
Scope of Quasi-Drugs
G/TBT/N/KOR/896

Korea Selatan,
Republik

Kementerian Keamanan Makanan dan Obat Republik Korea Selatan melakukan amandemen terhadap “Designated
Notifikasi terkait Situasi Pandemi Covid19
Scope of Quasi-Drugs” untuk memperlebar kegunaan masker bedah sebagai berikut: masker bedah dapat digunakan
untuk pencegahan penularan droplet dalam penggunaan sehari-hari.

https://docs.wto.org/imrd/directdo
c.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN
20/KOR896.DOCX

Notifying
Member(s)

No

Judul
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Keputusan Menteri
Perindustrian,
Perdagangan dan Ekonomi
Hijau dan Digital No. 106020 dari 14 chaabane 1441
(8 April 2020) berkaitan
dengan masker pelindung
pada kain non-anyaman
untuk penggunaan nonmedis.
G/TBT/N/MAR/30

Moroko

26

Standar Kinerja untuk
Pemanas Kayu Hunian
Baru, Pemanas Hidronik
Hunian Baru, dan Tungku
Udara Paksa
G/TBT/N/USA/1435/Add.3

Amerika Serikat

Deskripsi Regulasi Teknis
Keputusan ini menetapkan karakteristik masker kain bukan tenunan yang harus diperoleh dari spunbond
Polypropylene dan juga menetapkan: - persyaratan desain dan kinerja konstruksi. - kondisi pengemasan untuk
penandaan dan pelabelan. - kewajiban orang yang bertanggung jawab untuk membuat masker ini tersedia di pasar
untuk memiliki sertifikat kepatuhan dengan standar normatif Maroko yang berlaku yang dikeluarkan oleh Institut
Maroko untuk Standardisasi atau, jika gagal, untuk memiliki lembaga penilaian kesesuaian yang disetujui
berdasarkan UU 24 -09 terkait dengan keamanan produk dan layanan untuk evaluasi kesesuaian produk dengan
persyaratan yang ditetapkan oleh keputusan ini.

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text

Notifikasi terkait Situasi Pandemi Covid19

https://docs.wto.org/imrd/directdo
c.asp?DDFDocuments/u/G/TBT
N20/MAR30.DOCX

Standar Kinerja untuk Pemanas Kayu Residensial Baru, Pemanas Hidronik Residensial Baru, dan Tungku Udara Paksa Notifikasi terkait Situasi Pandemi Covid19
BADAN: Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) AKSI: Aturan yang Diusulkan RINGKASAN: Badan Perlindungan
Lingkungan AS (EPA) mengusulkan untuk mengubah Standar Kinerja untuk Pemanas Kayu Perumahan Baru Pemanas
Hidronik Perumahan Baru dan Tungku Udara Paksa. Menanggapi situasi yang diciptakan oleh pandemi COVID-19,
tindakan yang diusulkan ini mengembalikan peluang penjualan ritel yang disediakan oleh periode 5 tahun asli untuk
"Langkah 1" kayu pemanas pemanas hidronik dan tungku udara paksa yang diproduksi atau diimpor sebelum tanggal
kepatuhan "Langkah 2" 15 Mei 2020. Setelah diundangkan pengecer dapat terus menjual pemanas Langkah 1 hingga
30 November 2020. TANGGAL: Komentar harus diterima pada atau sebelum 6 Juli 2020. Dengar pendapat publik: Jika
ada yang menghubungi kami meminta audiensi publik pada atau sebelum 27 Mei 2020 EPA akan mengadakan virtual
audiensi publik pada tanggal 8 Juni 2020. Silakan lihat bagian INFORMASI TAMBAHAN untuk informasi tambahan
mengenai audiensi publik. Folder map di Regulations.gov menyediakan akses ke dokumen utama dan pendukung
untuk pembuatan peraturan ini serta komentar yang diterima: https://www.regulations.gov/docket?D=EPA-HQ-OAR2018-0195.

https://docs.wto.org/imrd/directdo
c.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN
18/USA1432A3.DOCX

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

