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Notifikasi ini menginformasikan ketentuan untuk menyiapkan prosedur pengujian 

efisiensi bahan bakar dan energi listrik kendaraan dengan GVW melebihi 3,5 ton 

(tidak termasuk yang berkapasitas tempat duduk kurang dari 10 penumpang yang 

digunakan khusus untuk penggunaan penumpang) kendaraan listrik murni (PEV), 

listrik hibrida pengisian di luar kendaraan kendaraan (OVC-HEV), dan kendaraan 

hibrida sel bahan bakar (FCV)

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/JPN/22_4995_00_e.pdf

PHMSA mengamandemen Peraturan Bahan Berbahaya (HMR) untuk menjaga 

keselarasan dengan peraturan dan standar internasional dengan mengadopsi 

berbagai amandemen, termasuk perubahan nama pengiriman yang tepat, kelas 

bahaya, kelompok pengepakan, ketentuan khusus, otorisasi pengemasan, 

pembatasan jumlah transportasi udara, dan persyaratan penyimpanan kapal. Selain 

itu, PHMSA mengamandemen HMR untuk memungkinkan penyelarasan yang lebih 

baik dengan Peraturan Transportasi Barang Berbahaya Transportasi Canada. Tanggal 

efektif: Aturan ini berlaku 25 Agustus 2022 dengan pemenuhan sukarela berlaku per 

1 Januari 2021 dan paling lambat tanggal 26 Juli 2023.

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-07-26/pdf/2022-15358.pdf

2 United States of America - 

Hazardous Materials: 

Harmonization With International 

Standards.  

G/TBT/N/USA/1761/Add.1

Daftar Notifikasi Regulasi Teknis TBT WTO yang terkait Indonesia 

Periode 25 - 29 Juli 2022

1 Jepang - The Partial amendments 

of the “Public Notice that 

Prescribes Details of Safety 

Regulations for Road Transport 

Vehicles”, etc.  

G/TBT/N/JPN/744/Rev.1
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of the “Public Notice that 

Prescribes Details of Safety 

Regulations for Road Transport 

Vehicles”, etc.  

G/TBT/N/JPN/744/Rev.1

Pemberitahuan pembuatan peraturan yang diusulkan ini diidentifikasi oleh Nomor 

Dokumen CPSC-2022-0024.  Anggota WTO dan pemangku kepentingan mereka 

diminta untuk mengirimkan komentar ke Enquiry Point  TBT AS sebelum jam 4 sore 

waktu setempat pada 25 Agustus 2022. Komentar yang diterima oleh USA TBT 

Enquiry Point dari Anggota WTO dan pemangku kepentingannya akan dibagikan 

dengan regulator dan juga akan diserahkan ke Docketon Regulations.gov jika 

diterima dalam periode komentar.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_4961_00_e.pdf

Pada tanggal 16 Mei 2022, Presiden menandatangani undang-undang Safe Sleep for 

Babies Act of 2021 (SSBA), yang mengharuskan bumper tempat tidur bayi, "terlepas 

dari tanggal pembuatannya, harus dianggap sebagai produk berbahaya yang 

dilarang" di bawah Undang-Undang Keamanan Produk Konsumen (CPSA). 

Sehubungan dengan arahan undang-undang yang baru itu, CPSC menghentikan 

proses pembuatan peraturan yang tertunda tentang bumper/liner boks, dan dalam 

pemberitahuan terpisah tentang pembuatan aturan yang diusulkan, mengusulkan 

untuk mengkodifikasi persyaratan untuk bumper boks sesuai dengan SSBA. CPSC 

juga menghentikan amandemen aturan terkait yang diusulkan untuk memasukkan 

standar keselamatan bumper/liner boks dalam daftar pemberitahuan persyaratan, 

serta amandemen yang diusulkan terkait untuk mengidentifikasi "bumper/liner 

boks" sebagai subjek produk bayi atau balita yang tahan lama. Pemberitahuan 

pembuatan peraturan yang diusulkan diterbitkan di 85 FR 18878, 3 April 2020, ditarik 

pada 26 Juli 2022.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_4959_00_e.pdf

3 United States of America -  Ban of 

Crib Bumpers.  

G/TBT/N/USA/1901

4 United States of America - Safety 

Standard for Crib Bumpers/Liners.  

G/TBT/N/USA/1596/Add.1
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Notifikasi ini menginformasikan rancangan peraturan teknis Meksiko (Standar Resmi 

Meksiko) yang menetapkan persyaratan keamanan untuk mainan yang diproduksi, 

diimpor, dan dipasarkan di wilayah nasional Meksiko

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/MEX/22_4965_00_s.pdf

Daerah Pabean Terpisah Taiwan, Penghu, Kinmen dan Matsu memberitahukan 

bahwa "Amandemen Peraturan Pemeriksaan dan Pemeriksaan Alat Kesehatan 

Impor", sesuai dengan G/TBT/N/TPKM/496 pada tanggal 30 Juni 2022, telah 

diundangkan pada tanggal 8 Juli 2022 dan mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2022. 

Berdasarkan amandemennya, Home/ Self  Test Antigen COVID-19 yang diimpor 

harus melalui pemeriksaan border sampling

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TPKM/final_measure/22_4910_00_e.pdf

Kementerian Pertanian, Peternakan, dan Pasokan Pangan – MAPA mengeluarkan 

Peraturan No. 458, 21 Juli 2022 yang mengubah Instruksi Normatif MAPA No. 69, 6 

November 2018, yang menetapkan peraturan teknis yang menetapkan persyaratan 

minimum untuk identitas dan kualitas sayuran 'in natura'. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mapa-n-458-de-21-de-julho-de-2022-417054494

5 Meksiko - PROYECTO de Norma 

Oficial Mexicana PROY-NOM-253-

SE-2021, Juguetes-Requisitos de 

seguridad mecánica, física, eléctrica 

e inflamabilidad. 

G/TBT/N/MEX/512

6 China Taipei - Amendments to  the 

Regulations for the Inspection and 

Examination of Imported Medical 

Devices. 

G/TBT/N/TPKM/496/Add.1

Tidak terdapat nilai perdagangan yang signifikan ke China 

Taipei pada HS Code 3002 Human blood; animal blood 

prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; 

antisera and other blood fractions and immunological products 

. . .

7 Brazil - Amendment of MAPA 

Normative Instruction No. 69, 6 

November 2018.  

G/TBT/N/BRA/739/Add.2

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mapa-n-458-de-21-de-julho-de-2022-417054494
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Kementerian Pertanian, Peternakan, dan Penyediaan Pangan – MAPA mengeluarkan 

Ordonansi SDA No. 605, 23 Juni 2022, yang memperpanjang batas waktu yang 

ditetapkan dalam pasal tersebut. 4 Instruksi Normatif No. 14, 15 Juli 2016, hingga 31 

Mei 2022. SDA Ordonansi No. 605 dicabut:-       Ordonansi No. 499, 28 Desember 

2021, diterbitkan dalam Lembaran Negara Brasil pada 30 Desember 2021, bagian 1, 

halaman 14 .

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-sda-n-605-de-23-de-junho-de-2022-415419629

Menerapkan ketentuan Assembly Bill (AB) 383, Ditandatangani oleh Gubernur Steve 

Sisolak selama sesi Legislatif Nevada tahun 2021, mengharuskan Direktur Kantor 

Energi (GOE) Gubernur Nevada untuk mengadopsi standar efisiensi untuk peralatan 

tertentu, yang akan melarang penjualan, penyewaan, persewaan atau pemasangan 

peralatan baru tertentu yang tidak memenuhi standar efisiensi energi. Kantor 

Gubernur Energi akan mengadakan dengar pendapat publik pada pukul 10:00 pagi. 

(Waktu Pasifik) pada tanggal 23 Agustus 2022. Tujuan sidang adalah untuk menerima 

komentar dari semua pihak yang berkepentingan mengenai penerapan peraturan 

yang berkaitan dengan bab 701 dari Kode Administratif Nevada (NAC).

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_4964_00_e.pdf

8 Brazil - The minimum criteria and 

procedures for manufacturing, 

transfer of ownership, possession 

or possession and use of products 

intended for animal feed with 

veterinary medicines.  

G/TBT/N/BRA/682/Add.3

9 United States of America - 

Appliance Energy Standards.  

G/TBT/N/USA/1904

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-sda-n-605-de-23-de-junho-de-2022-415419629
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_4964_00_e.pdf
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Pemberitahuan pembuatan peraturan yang diusulkan, permintaan komentar 

selambat-lambatnya 23 September 2022, dan pengumuman pertemuan publik pada 

2 Agustus 2022 - Departemen Energi AS ("DOE") mengusulkan untuk menetapkan 

prosedur pengujian untuk kipas dan blower, termasuk kipas sirkulasi udara , dan 

untuk mengadopsi melalui referensi standar uji industri yang relevan sebagai 

prosedur uji DOE untuk mengukur daya input listrik kipas ("FEP") dan untuk 

menentukan indeks energi kipas ("FEI"). DOE juga mengusulkan untuk menetapkan 

definisi pendukung, persyaratan untuk metode penentuan penggunaan energi 

alternatif, dan persyaratan pengambilan sampel untuk menentukan nilai yang 

diwakili FEP dan FEI. DOE sedang mencari komentar dari pihak yang berkepentingan 

atas proposal tersebut.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_4934_00_e.pdf

Sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Pengurangan Dokumen tahun 1995, 

Komisi Keamanan Produk Konsumen (Komisi atau CPSC) meminta komentar atas 

usulan perpanjangan persetujuan kumpulan informasi dari produsen dan importir 

pemantik rokok sekali pakai dan pemantik rokok baru. Kumpulan informasi ini terdiri 

dari persyaratan pengujian dan penyimpanan catatan dalam peraturan yang 

menerapkan Standar Keamanan Pemantik Rokok, yang sebelumnya disetujui 

berdasarkan Kontrol OMB No. 3041-0116. CPSC akan mempertimbangkan semua 

komentar yang diterima sebagai tanggapan atas pemberitahuan ini, sebelum 

meminta perpanjangan persetujuan pengumpulan informasi ini dari Kantor 

Manajemen dan Anggaran (OMB).

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_4928_00_e.pdf

10 United States of America - Energy 

Conservation Program: Test 

Procedure for Fans and Blowers.  

G/TBT/N/USA/1900

11 United States of America - Safety 

Standard for Cigarette Lighters.  

G/TBT/N/USA/107/Add.5

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_4934_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_4928_00_e.pdf
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Notifikasi ini menginformasikan bahwa dokumen perbaikan tersedia dalam bahasa 

Portugis dan dapat diunduh pada tautan berikut: 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-417411238

https://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-417411238

Notifikasi ini menginformasikan bahwa Kementerian Kesehatan Israel 

mengumumkan rancangan amandemen baru untuk Undang-undang Apoteker [Versi 

Baru] 5741-1981. Rancangan regulasi tersebut bertujuan untuk mengatur produksi 

dan impor produk pemusnah hama dan disinfektan yang dirancang untuk digunakan 

pada tubuh manusia. Dokumen ini disusun sesuai dengan Peraturan UE No. 

528/2012 tanggal 22 Mei 2012 tentang ketersediaan di pasar dan penggunaan 

produk biosidal. Ketentuan untuk kedua jenis produk ini akan dihapus dari ruang 

lingkup peraturan sebelumnya dan akan diatur di bawah Bab G'3 baru "Produk 

biosida untuk desinfeksi dan untuk mengusir hama untuk digunakan pada tubuh 

manusia" dalam Ordonansi Apoteker.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/ISR/22_4911_00_x.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/ISR/22_4911_01_x.pdf

12 Brazil - Rectification of the Single 

Annex of Inmetro Ordinance No. 

159, 9 April 2021, published in the 

Official Gazette on 12 April 2021, 

Edition: 67 Section: 1 Page: 72.  

G/TBT/N/BRA/951/Add.3/Corr.1

13 Israel - Pharmacists Ordinance 

[New Version] 5741-1981 - 

Amendment. 

G/TBT/N/ISR/1268

https://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-417411238
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Notifikasi ini menginformasikan tentang revisi The Korean Pharmacopoeia yang 

bertujuan untuk mengamankan kontrol kualitas farmasi berdasarkan harmonisasi 

internasional yang dicapai dari kriteria/spesifikasi di Korean Pharmacopoeia. 

Disamping itu dokumen ini juga ditujukan untuk meningkatkan beberapa 

kriteria/spesifikasi dan tes umum ke tingkat ilmiah terbaru dengan mencerminkan 

pendapat dari industri farmasi, pada akhirnya, untuk memajukan kriteria/spesifikasi 

dan mengedarkan obat-obatan berkualitas tinggi.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_5021_00_x.pdf

Notifikasi ini menginformasikan tentang usulan peraturan - Layanan Pemasaran 

Pertanian/The Agricultural Marketing Service (AMS) yang diinisiasi Departemen 

Pertanian Amerika Serikat (USDA). Dalam masa pemberian komentar, mereka 

meminta tanggapan dan masukan tentang pembaruan Daftar Makanan Rekayasa 

Hayati (Daftar) karena berkaitan dengan Standar Pengungkapan Makanan 

Bioteknologi Nasional (standar   atau NBFDS).

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_4908_00_e.pdf

14 Korea, Republic of - The Korean 

Pharmacopoeia.  

G/TBT/N/KOR/1088

15 United States of America - 2020 

Annual Updates to List of 

Bioengineered Foods.  

G/TBT/N/USA/1364/Rev.1



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

1 Jepang - The Partial amendments 

of the “Public Notice that 

Prescribes Details of Safety 

Regulations for Road Transport 

Vehicles”, etc.  

G/TBT/N/JPN/744/Rev.1

Notifikasi ini menginformasikan bahwa US DOA menerbitkan aturan final untuk 

mengubah ketentuan sertifikasi untuk kit lampu kipas langit-langit, lampu pijar 

layanan umum, lampu reflektor pijar, kipas langit-langit, tungku dan boiler 

konsumen, pemanas air konsumen, mesin pencuci piring, pencuci pakaian komersial, 

pengisi daya baterai, dan pompa kolam khusus. DOE mengubah ketentuan sertifikasi 

dan pelaporan untuk produk dan peralatan ini untuk memastikan pelaporan 

konsisten dengan standar konservasi energi yang berlaku saat ini dan untuk 

memastikan bahwa DOE memiliki informasi yang diperlukan untuk menentukan 

klasifikasi produk yang sesuai untuk penerapan standar. Peraturan ini efektif berlaku 

mulai tanggal 22 Agustus 2022. Perubahan aturan final akan diwajibkan untuk 

laporan sertifikasi tahunan yang diserahkan untuk produk dan peralatan mulai 17 

Februari 2023.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/final_measure/22_4907_00_e.pdf

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-07-22/html/2022-15474.htm

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-07-22/pdf/2022-15474.pdf

Notifikasi ini  menginformasikan bahwa US FDA mengusulkan untuk mengubah 

peraturan yang mengatur format Kode Obat Nasional/National Drug  Code  (NDC). 

NDC adalah standar FDA untuk mengidentifikasi produk obat yang dipasarkan di 

Amerika Serikat secara unik. Tindakan ini, jika diselesaikan, akan menstandardisasi 

format semua NDC. Secara khusus, semua NDC akan diminta sepanjang 12 digit 

dengan 3 segmen berbeda dan 1 format seragam. Segmen pertama adalah kode 

labeler dan akan menjadi 6 digit, segmen kedua adalah kode produk dan akan 

menjadi 4 digit, dan segmen ketiga adalah kode paket dan akan menjadi 2 digit. 

Selain itu, kami mengusulkan untuk merevisi persyaratan label kode batang produk 

obat untuk mengizinkan penggunaan pembawa data lain yang memenuhi standar 

tertentu

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_4933_00_e.pdf

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

17 United States of America - Revising 

the National Drug Code Format and 

Drug Label Barcode 

Requirements.  

G/TBT/N/USA/1899

16 United States of America - Energy 

Conservation Program for 

Appliance Standards: Certification 

for Ceiling Fan Light Kits, General 

Service Incandescent Lamps, 

Incandescent Reflector Lamps, 

Ceiling Fans, Consumer Furnaces 

and Boilers, Consumer Water 

Heaters, Dishwashers, Commercial 

Clothes Washers, Battery Chargers, 

and Dedicated-Purpose Pool 

Pumps.  

G/TBT/N/USA/1759/Add.1


