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1

Safety Standard for Crib Mattresses
G/TBT/N/USA/1662

United States of
America

2

Amendment of the Technical
Quality Regulation for New Tires
used for passenger automobiles,
published by Inmetro Ordinance
No. 165, 30 May 2008
G/TBT/N/BRA/312/Add.12

Brazil

Ordinance (DENATRAN) No. 2.047
13 October 2020
G/TBT/N/BRA/1093

Brazil

3
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Pemberitahuan Pembuatan Peraturan:
The Danny Keysar Child Product Safety Notification Act, section 104 of the Consumer Product Safety
Improvement Act of 2008 (CPSIA), mewajibkan Komisi Keamanan Produk Konsumen (CPSC)
mewajibkan standar keamanan produk konsumen untuk bayi atau balita. Standar ini harus "secara
substansial sama dengan" standar sukarela yang berlaku, atau lebih ketat daripada standar sukarela.
Komisi mengusulkan standar keamanan untuk kasur box bayi. Ruang lingkup aturan yang diusulkan
termasuk kasur boks ukuran penuh dan non-ukuran penuh, serta after-market mattresses untuk
pekarangan bermain dan boks non-ukuran penuh. Komisi juga mengusulkan untuk mengubah
persyaratan pendaftaran konsumen untuk mengidentifikasi boks bayi dalam lingkup aturan yang
diusulkan sebagai produk bayi atau balita.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/USA/20_6507
_00_e.pdf

- National Institute of Metrology, Quality and Technology - Inmetro, telah mengeluarkan Ordinance
329, 21 Agustus 2019, yang menyetujui penyesuaian pada Regulasi Kualitas Teknis untuk ban otomotif
baru, termasuk untuk penggunaan campuran dan derek, yang diterbitkan oleh Ordinance 165, 30 Mei
2008, dalam Lembaran Resmi Brasil, 03 Juni 2008, Bagian 1, Halaman 55.
- Menetapkan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Ordonansi
ini untuk kecukupan keluarga yang pada tanggal diterbitkannya Ordonansi ini sudah disertifikasi dan
didaftarkan.
- Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal publikasi di Lembaran Resmi Federal.

https://www.in.gov.br/en/web/do
u/-/portaria-n-329-de-21-deoutubro-de-2020-284692701

Persyaratan kemanan produk Sabuk pengaman kendaraan bermotor

https://www.gov.br/infraestrutura/
pt-br/assuntos/transito/arquivosdenatran/rtm_cintos_segurancamercosul.pdf

http://www.inmetro.gov.br/legisla
cao/rtac/pdf/RTAC002673.pdf
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4

Self-Contained Lighting Controls
G/TBT/N/USA/1664

United States of
America

Peraturan yang diusulkan - Amandemen pada Appliance Efficiency Regulations. Cakupan regulasi
mencakup pencabutan persyaratan pengawasan pencahayaan mandiri, revisi pada undang-undang
federal, modifikasi persyaratan pengiriman data untuk peranti tertentu, penghapusan persyaratan
outdated minimum lumen output requirement for portable luminaires, dan perubahan non-substantif
lainnya.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/USA/20_6509
_00_e.pdf

5

Vessel Incidental Discharge
National Standards of Performance
G/TBT/N/USA/1663

United States of
America

Tidak terkait dengan ekspor dan impor
Peraturan yang diusulkan - Environmental Protection Agency (EPA) menerbitkan periode komentar
berdasarkan Vessel Incidental Discharge Act yang akan menetapkan standar kinerja nasional untuk
perangkat pengendalian pencemaran laut untuk pelepasan yang terkait dengan operasi normal
terutama kapal non-militer dan non-rekreasi dengan panjang 79 kaki ke perairan Amerika Serikat atau
perairan zona yang berdekatan. Standar kinerja nasional yang diusulkan dikembangkan dalam
koordinasi dengan U.S. Coast Guard (USCG) dan berkonsultasi dengan Gubernur terkait. Standar yang
diusulkan akan mengurangi pembuangan polutan dari kapal dan persyaratan pembuangan kapal di
federal, negara bagian, dan lokal saat ini.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/USA/20_6508
_00_e.pdf

6

Arrêté relatif aux critères aux souscritères et au système de notation
pour le calcul et l’affichage de
l’indice de réparabilité des
ordinateurs portables
G/TBT/N/FRA/198

France

Indeks kemampuan perbaikan terdiri dari skor dari sepuluh yang dimaksudkan untuk ditampilkan pada
saat pembelian untuk informasi konsumen mengenai kategori produk listrik dan elektronik. Skor ini
diperoleh dengan membagi sepuluh skor keseluruhan dari seratus poin sesuai dengan lima kriteria yang
masing-masing dinilai dari dua puluh dan memiliki bobot yang sama, sehingga memungkinkan untuk
menilai kemampuan perbaikan produk yang bersangkutan. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:
dokumentasi yang diberikan oleh produsen "membongkar" rasio ketersediaan suku cadang antara
harga suku cadang termahal dan harga meteran penggunaan produk asli (opsional) atau kriteria lain
yang spesifik untuk kategori produk yang bersangkutan. Keputusan ini berlaku untuk komputer
portabel yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan (UE) 617/2013 tentang persyaratan tanda
tangan yang berlaku untuk komputer dan server komputer. Ini menentukan kriteria, sub-kriteria dan
sistem peringkat yang berlaku untuk laptop untuk menghitung indeks kemampuan perbaikan
berdasarkan model. Kewajiban untuk menghitung indeks untuk kategori produk yang bersangkutan dan
menyediakan informasi ini dibebankan pada produsen pengimpor atau pemasar peralatan listrik dan
elektronik lainnya termasuk laptop.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/FRA/20_6402
_00_f.pdf
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7

Arrêté relatif aux critères aux sous
critères et au système de notation
pour le calcul et l’affichage de
l’indice de réparabilité des
téléphones intelligents
G/TBT/N/FRA/199

France

Indeks kemampuan perbaikan terdiri dari skor dari sepuluh yang dimaksudkan untuk ditampilkan pada
saat pembelian untuk informasi konsumen mengenai kategori produk listrik dan elektronik. Skor ini
diperoleh dengan membagi sepuluh skor keseluruhan dari seratus poin sesuai dengan lima kriteria yang
masing-masing dinilai dari dua puluh dan memiliki bobot yang sama, sehingga memungkinkan untuk
menilai kemampuan perbaikan produk yang bersangkutan. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:
dokumentasi yang diberikan oleh produsen "membongkar" rasio ketersediaan suku cadang antara
harga suku cadang termahal dan harga meteran penggunaan produk asli (opsional) atau kriteria lain
yang spesifik untuk kategori produk yang bersangkutan. Pesanan ini berlaku untuk ponsel pintar
(smartphone). Ini menentukan kriteria, sub-kriteria dan sistem penilaian yang berlaku untuk
smartphone untuk menghitung indeks kemampuan perbaikan berdasarkan model. Kewajiban untuk
menghitung indeks untuk kategori produk yang bersangkutan dan menyediakan informasi ini
dibebankan pada produsen pengimpor atau pemasar peralatan listrik dan elektronik lainnya termasuk
telepon pintar.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/FRA/20_6403
_00_f.pdf

8

Arrêté relatif aux critères aux souscritères et au système de notation
pour le calcul et l’affichage de
l’indice de réparabilité des
téléviseurs
G/TBT/N/FRA/200

France

Indeks kemampuan perbaikan terdiri dari skor dari sepuluh yang dimaksudkan untuk ditampilkan pada Tidak terdapat data ekspor produk televisi ke Perancis
saat pembelian untuk informasi konsumen mengenai kategori produk listrik dan elektronik. Skor ini
diperoleh dengan membagi sepuluh skor keseluruhan dari seratus poin sesuai dengan lima kriteria yang
masing-masing dinilai dari dua puluh dan memiliki bobot yang sama, sehingga memungkinkan untuk
menilai kemampuan perbaikan produk yang bersangkutan. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:
dokumentasi yang diberikan oleh produsen "membongkar" rasio ketersediaan suku cadang antara
harga suku cadang termahal dan harga meteran penggunaan produk asli (opsional) atau kriteria lain
yang spesifik untuk kategori produk yang bersangkutan. Keputusan ini berlaku untuk televisi yang
termasuk dalam cakupan Peraturan (UE) 2019/2021 yang menetapkan persyaratan tanda tangan untuk
perangkat layar elektronik. Ini menentukan kriteria, sub-kriteria dan sistem peringkat yang berlaku
untuk televisi untuk menghitung indeks kemampuan perbaikan berdasarkan model. Kewajiban untuk
menghitung indeks untuk kategori produk yang bersangkutan dan menyediakan informasi ini
dibebankan pada produsen pengimpor atau pemasar peralatan listrik dan elektronik lainnya termasuk
televisi.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/FRA/20_6404
_00_f.pdf
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9

Arrêté relatif aux critères aux souscritères et au système de notation
pour le calcul et l’affichage de
l’indice de réparabilité des
tondeuses électriques batterie.
G/TBT/N/FRA/201

France

Indeks kemampuan perbaikan terdiri dari skor dari sepuluh yang dimaksudkan untuk ditampilkan pada Tidak terdapat data ekspor untuk produk mesin pemotong rumput
saat pembelian untuk informasi konsumen mengenai kategori produk listrik dan elektronik. Skor ini
diperoleh dengan membagi sepuluh skor keseluruhan dari seratus poin sesuai dengan lima kriteria yang
masing-masing dinilai dari dua puluh dan memiliki bobot yang sama, sehingga memungkinkan untuk
menilai kemampuan perbaikan produk yang bersangkutan. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:
dokumentasi yang diberikan oleh produsen "membongkar" rasio ketersediaan suku cadang antara
harga suku cadang termahal dan harga meteran penggunaan produk asli (opsional) atau kriteria lain
yang spesifik untuk kategori produk yang bersangkutan. Keputusan ini berlaku untuk mesin pemotong
rumput listrik bertenaga baterai yang termasuk dalam lingkup keputusan 17 Juni 1987 terkait dengan
tingkat daya suara yang dapat diterima dari mesin pemotong rumput. Ini menentukan kriteria, subkriteria dan sistem penilaian yang berlaku untuk mesin pemotong rumput listrik bertenaga baterai
untuk menghitung indeks kemampuan perbaikan berdasarkan model. Kewajiban untuk menghitung
indeks untuk kategori produk yang bersangkutan dan menyediakan informasi ini dibebankan pada
produsen pengimpor atau pemasar peralatan listrik dan elektronik lainnya termasuk mesin pemotong
rumput listrik baterai.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/FRA/20_6405
_00_f.pdf

10

Arrêté relatif aux critères aux souscritères et au système de notation
pour le calcul et l’affichage de
l’indice de réparabilité des
tondeuses électriques filaires.
G/TBT/N/FRA/202

France

Indeks kemampuan perbaikan terdiri dari skor dari sepuluh yang dimaksudkan untuk ditampilkan pada Tidak terdapat data ekspor untuk produk mesin pemotong rumput
saat pembelian untuk informasi konsumen mengenai kategori produk listrik dan elektronik. Skor ini
diperoleh dengan membagi sepuluh skor keseluruhan dari seratus poin sesuai dengan lima kriteria yang
masing-masing dinilai dari dua puluh dan memiliki bobot yang sama, sehingga memungkinkan untuk
menilai kemampuan perbaikan produk yang bersangkutan. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:
dokumentasi yang diberikan oleh produsen "membongkar" rasio ketersediaan suku cadang antara
harga suku cadang termahal dan harga meteran penggunaan produk asli (opsional) atau kriteria lain
yang spesifik untuk kategori produk yang bersangkutan. Keputusan ini berlaku untuk mesin pemotong
rumput listrik yang dijalin dgn tali yang termasuk dalam lingkup keputusan 17 Juni 1987 berkaitan
dengan tingkat kekuatan suara yang dapat diterima mesin pemotong rumput. Ini menentukan kriteria,
sub-kriteria dan sistem penilaian yang berlaku untuk mesin pemotong rumput listrik yang dijalin dgn
tali untuk menghitung indeks kemampuan perbaikan berdasarkan model. Kewajiban untuk menghitung
indeks untuk kategori produk yang bersangkutan dan untuk menyediakan informasi ini dibebankan
pada produsen pengimpor atau pemasar peralatan listrik dan elektronik lainnya termasuk mesin
pemotong rumput listrik yang dijalin dgn tali.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/FRA/20_6406
_00_f.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait
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The New Technical Regulations
Concerning the Mandatory Product
Certification of Plywood
G/TBT/N/PHL/227/Add.1

12
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Filipina

Notifikasi ini menginformasikan penetapan Department Administrative Order (DAO) No. 20-06 Tahun
2020 tentang Regulasi Teknis terkait Sertifikasi Wajib untuk Produk Plywood (The New Technical
Regulations Concerning the Mandatory Product Certification of Plywood ). Regulasi ini ditetapkan pada
8 Oktober 2020 dan akan berlaku efektif pada 30 Oktober 2020

Full text available at:
Bureau of Philippine Standards
Department of Trade and
Industry
E-mail: bps@dti.gov.ph

Enforcement for Consumer
Products and Commercial and
Industrial Equipment
G/TBT/N/USA/578/Rev.1/Add.1

Amerika Serikat

Departemen Energi AS (DoE) memperpanjang periode komentar publik untuk pemberitahuan
pembuatan peraturan yang diusulkan, di mana DOE mengusulkan untuk merevisi peraturan penegakan
yang ada untuk produk konsumen tertentu dan peralatan komersial dan industri yang tercakup dalam
Energi Policy and Conservation Act of 1975, sebagaimana diamandemen terakhir. Melalui notifikasi ini,
DoE memperpanjang periode komentar menjadi 30 Desember 2020 dan mengumumkan konsultasi
publik pada 8 Desember 2020 secara virtual (webinar). Jika diadopsi, usulan ini akan memberikan
kejelasan dan transparansi kepada industri yang diatur terkait proses penegakan DoE, termasuk
prosedur pengambilan sampel dan pemberitahuan persyaratan pengujian. Usulan ini akan
menyediakan proses untuk melihat ketidakpatuhan, dan DoE memiliki kewenangan untuk
mempertimbangkan sertifikasi pihak ketiga sebagai data pengujian resmi. Pada akhirnya, usulan ini
akan menyelaraskan peraturan DoE dengan otoritas hukum, mendorong komunikasi antar DoE dan
industri, serta mempromosikan penegakan peraturan yang efektif dan sistematis.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/USA/20_6445
_00_e.pdf

Act to amend the environmental
conservation law, in relation to
regulation of toxic chemicals in
children's products
G/TBT/N/USA/1581/Add.1

Amerika Serikat

New York State Department of Environmental Conservation menotifikasi amandemen Environmental
Conservation Law, terkait dengan aturan kimia beracun pada produk anak-anak. "The Act to Amend the
Environmental Conservation Law”, sehubungan dengan regulasi bahan kimia beracun dalam produk
anak-anak, sekarang diberi judul “Toxic Chemicals in Children's Product”. RUU tersebut ditandatangani
menjadi Undang-Undang pada 7 Februari 2020, dan pada 3 April 2020, negara bagian New York
mengadopsi Judul 9 baru dalam Pasal 37 Undang-Undang Percakapan Lingkungan berjudul, "Bahan
Kimia Beracun dalam Produk Anak-Anak". Teks regulasi yang berlaku dapat ditemukan di S.7505-B /
A.9505-B sebagai Bagian XX, Sub bagian AA; informasi tersedia di
https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2019/s7505/amendment/b. Teks undang-undang yang
berlaku tersedia di https://legislation.nysenate.gov/pdf/bills/2019/S7505B.
Undang-undang yang diamandemen mencakup perubahan substansial pada rancangan sebelumnya,
sebagian untuk mengatasi concern yang diangkat oleh pemangku kepentingan. Teks tersebut dapat
diakses secara online dari Senat Negara Bagian New York di
https://www.nysenate.gov/legislation/laws/ENV/A37T9.

https://legislation.nysenate.gov/p
df/bills/2019/S7505B
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14

Declaración Jurada de Composición
de Productos
G/TBT/N/ARG/309/Add.7

Argentina

Notifkasi ini menginformasikan terkait Pernyataan Komposisi Produk

Notifikasi terkait pandemi Covid-19

Full text available at:
Subsecretaría de Políticas de
Mercado Interno
E-mail:
focalotc@produccion.gob.ar

15

Sistemas de vigilancia del régimen
de certificación obligatoria de los
productos eléctricos de baja
tensión. Etiquetado de eficiencia
energética.
G/TBT/N/ARG/404/Add.1

Argentina

Notifikasi ini menginformasikan terkait istem pengawasan sertifikasi wajib untuk produk listrik
tegangan rendah serta pelabelan efisiensi energi

Notifikasi terkait pandemi Covid-19

Full text available at:
Subsecretaría de Políticas de
Mercado Interno
E-mail:
focalotc@produccion.gob.ar

16

Arrêté relatif aux critères aux souscritères et au système de notation
pour le calcul et l’affichage de
l’indice de réparabilité des
tondeuses électriques robot.
G/TBT/N/FRA/203

17

Labelling of fruit
Bahrain Kingdom Notifikasi ini menginformasikan tentang draft regulasi teknis terkait label untuk jus buah, jus buah dari Indonesia tidak mengekspor produk terkait (HS Code 2009) ke Bahrain
juices/nectar/drink
of
konsentrat, puree buah, nectar buah, minuman sari buah, konsentrat minuman sari buah
G/TBT/N/ARE/486#G/TBT/N/BHR/5
83#G/TBT/N/KWT/555#G/TBT/N/O
MN/417#G/TBT/N/QAT/576#G/TBT
/N/SAU/1159#G/TBT/N/YEM/182

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/BHR/20_6541
_00_x.pdf

18

Modification of Significant New
Uses of Certain Chemical
Substances (20-1.M)
G/TBT/N/USA/1595/Add.1

United States of
America

Notifikasi ini menginformasikan bahwa Significant New Uses of Certain Chemical Substances (20-1.M)
telah diadopsi pada 27 Oktober 2020 dan akan berlaku pada 28 Desember 2020.

Indonesia tidak mengekspor produk terkait (HS Code 2915600000, 292250,
280300, 270400) ke USA

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/USA/final_me
asure/20_6540_00_e.pdf

19

Decreto que "Establece
especificaciones de calidad de
combustibles líquidos para uso
marino"
G/TBT/N/CHL/497/Add.1

Chile

Notifikasi ini menginformasikan tentang peraturan yang menetapkan spesifikasi kualitas bahan bakar
cair untuk penggunaan di laut

Indonesia tidak mengekspor produk terkait (HS Code 3606) ke Chile

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/CHL/final_me
asure/20_6549_00_s.pdf

France
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Notifikasi ini menginformasikan tentang Peraturan terkait persyaratan untuk mesin pemotong rumput Indonesia tidak mengekspor produk terkait (HS Code 8433) ke Perancis
yang termasuk dalam lingkup Keputusan 17 Juni 1987, yaitu terkait dengan tingkat kekuatan suara yang
dapat diterima dari mesin pemotong rumput mandiri yang beroperasi dengan motor listrik.

Link(s) to full text

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/FRA/20_6407
_00_f.pdf
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ICES-003 Issue 7 Information
Technology Equipment (including
Digital Apparatus) (8 pages
available in English and French)
G/TBT/N/CAN/622

21

Termination of U.S. Consumer
Standards
G/TBT/N/USA/1665

22

Decree relating to the repairability
index of electrical and electronic
equipment
G/TBT/N/FRA/195
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Pemberitahuan ini disampaikan oleh Kementerian Inovasi, Sains dan Ekonomi Pembangunan Kanada
sebagaimana dipublikasikan pada website.
Standar Peralatan ICES-003, Edisi 7, Perangkat Teknologi Informasi (termasuk Perangkat Digital),
menetapkan batasan dan metode pengukuran emisi frekuensi radio, serta persyaratan administrasi
untuk perangkat teknologi informasi (ITE), termasuk perangkat digital, termasuk perangkat atau sistem
yang menghasilkan dan / atau menggunakan sinyal waktu atau pulsa yang memiliki kecepatan minimal
9 kHz dan menggunakan teknik digital untuk tujuan seperti penghitungan, tampilan, kontrol,
pemrosesan dan penyimpanan data.

https://www.ic.gc.ca/eic/site/smtgst.nsf/vwapj/ICES-003-i7-202010EN.pdf/$file/ICES-003-i7-202010EN.pdf

United States of
America

Layanan Pemasaran Pertanian (AMS) dari Departemen Pertanian (USDA) mengusulkan untuk
menghentikan 10 Standar Konsumen AS berikut: Standar Konsumen AS untuk Brokoli Tumbuh Italia,
Standar Konsumen AS untuk Wortel Segar, Standar Konsumen AS untuk Batang Seledri, Konsumen AS
Standar untuk Husked Corn on the Cob, Standar Konsumen AS untuk Kangkung Segar, Standar
Konsumen AS untuk Daun Bayam Segar, Standar Konsumen AS untuk Kubis Brussel, Standar Konsumen
AS untuk Parsnip Segar, Standar Konsumen AS untuk Lobak Segar, dan Standar Konsumen AS untuk Bit
Sayuran hijau. Tindakan yang diusulkan ini merupakan bagian dari kegiatan USDA untuk menghilangkan
peraturan yang sudah kadaluwarsa, tidak perlu, tidak efektif, atau memberikan beban biaya yang
melebihi manfaat.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/USA/20_6644
_00_e.pdf

France

Indeks kemampuan perbaikan produk terdiri dari skor 10 yang dimaksudkan untuk ditampilkan pada
saat pembelian untuk menginformasikan konsumen tentang kategori produk listrik dan elektronik. Skor
ini diperoleh dengan membagi skor keseluruhan 100 poin dengan 10 menurut lima kriteria, masingmasing skor dari 20 dan memiliki bobot yang sama, sehingga memungkinkan untuk menilai
kemampuan perbaikan produk yang bersangkutan. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:
dokumentasi yang diberikan oleh pabrikan, kemudahan pembongkaran produk, ketersediaan suku
cadang, hubungan antara harga suku cadang termahal dengan harga produk asli, loket penggunaan
(opsional) atau kriteria lainnya. khusus untuk kategori produk yang bersangkutan. Keputusan tersebut
mencakup semua peralatan listrik dan elektronik yang ditujukan untuk konsumen. Untuk setiap
kategori peralatan listrik dan elektronik, atas perintah Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Ekonomi
dan Keuangan menetapkan semua kriteria dan subkriteria termasuk kriteria khusus untuk kategori
tersebut serta metode penghitungan indeks. . Keputusan tersebut tetap mengatur implementasi
bertahap, dimulai dengan kategori produk berikut: mesin cuci, smartphone, laptop, televisi, mesin
pemotong rumput listrik (baterai, kabel, robot). Produsen, importir, atau pihak lain yang menempatkan
peralatan listrik dan elektronik di pasar wajib menghitung indeks untuk kategori produk yang
bersangkutan, dan menyediakan informasi ini. Keputusan tersebut mencantumkan tanggal dan
prosedur berlakunya.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/FRA/20_6399
_00_f.pdf

Canada

https://www.ic.gc.ca/eic/site/smtgst.nsf/vwapj/ICES-003-i7-202010FR.pdf/$file/ICES-003-i7-202010FR.pdf
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Order regarding the display
methods, markings and general
parameters for calculating the
repairability index
G/TBT/N/FRA/196

France

Indeks kemampuan perbaikan produk terdiri dari skor 10 yang dimaksudkan untuk ditampilkan pada
saat pembelian untuk menginformasikan konsumen tentang kategori produk listrik dan elektronik. Skor
ini diperoleh dengan membagi skor keseluruhan 100 poin dengan 10 menurut lima kriteria, masingmasing skor dari 20 dan memiliki bobot yang sama, sehingga memungkinkan untuk menilai
kemampuan perbaikan produk yang bersangkutan. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:
dokumentasi yang diberikan oleh pabrikan, kemudahan pembongkaran produk, ketersediaan suku
cadang, hubungan antara harga suku cadang termahal dengan harga produk asli, loket penggunaan
(opsional) atau kriteria lainnya. khusus untuk kategori produk yang bersangkutan. Pesanan ini berlaku
untuk semua peralatan listrik dan elektronik dengan tunduk pada perhitungan dan tampilan indeks
kemampuan perbaikan sesuai dengan ketentuan Keputusan tentang tata cara penerapan indeks
kemampuan perbaikan untuk produk listrik dan elektronik, kriteria dan metode perhitungannya. Ini
menetapkan prosedur lintas sektor yang berkaitan dengan implementasi indeks kemampuan
perbaikan: catatan yang merupakan indeks kemampuan untuk diperbaiki (Pasal 2), warna dan tanda
tampilan (Pasal 3), penghitungan indeks dan penyajian parameter yang diterapkan untuk
menentukannya (Pasal 4 ), definisi subkriteria (Pasal 5), definisi yang digunakan (Pasal 6).

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/FRA/20_6400
_00_f.pdf
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Arrêté relatif aux critères aux sous
critères et au système de notation
pour le calcul et l’affichage de
l’indice de réparabilité des lavelinges ménagers à chargement
frontal
G/TBT/N/FRA/197

France

Indeks kemampuan perbaikan produk terdiri dari skor 10 yang dimaksudkan untuk ditampilkan pada
saat pembelian untuk menginformasikan konsumen tentang kategori produk listrik dan elektronik. Skor
ini diperoleh dengan membagi skor keseluruhan 100 poin dengan 10 menurut lima kriteria, masingmasing skor dari 20 dan memiliki bobot yang sama, sehingga memungkinkan untuk menilai
kemampuan perbaikan produk yang bersangkutan. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:
dokumentasi yang diberikan oleh pabrikan, kemudahan pembongkaran produk, ketersediaan suku
cadang, hubungan antara harga suku cadang termahal dengan harga produk asli, loket penggunaan
(opsional) atau kriteria lainnya. khusus untuk kategori produk yang bersangkutan. Pesanan ini berlaku
untuk mesin cuci rumah tangga bukaan depan yang termasuk dalam cakupan Peraturan (UE)
2019/2023 yang menetapkan persyaratan tanda tangan untuk mesin cuci rumah tangga dan mesin cucipengering rumah tangga. Ini menentukan kriteria, sub-kriteria dan sistem penilaian yang berlaku untuk
mesin cuci rumah bukaan depan untuk menghitung indeks kemampuan perbaikan berdasarkan model.
Produsen, importir, atau pihak lain yang menempatkan peralatan listrik dan elektronik di pasar,
termasuk mesin cuci rumah tangga bongkar muat, wajib menghitung indeks untuk kategori produk
yang bersangkutan, dan menyediakan informasi ini.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/FRA/20_6401
_00_f.pdf
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