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1

Revisions to the Federal Seed
Act Regulations
G/TBT/N/USA/608/Rev.2

United States of
America

The Agricultural Marketing Service (AMS) mengeluarkan revisi peraturan yang menerapkan
Undang-Undang Federal Seed Act (FSA). Proposal termasuk revisi untuk pengujian pelabelan
benih dan persyaratan sertifikasi. Revisi yang diusulkan akan menambahkan spesies benih
tertentu ke dalam daftar jenis benih dan memperbarui daftar nomenklatur ilmiah saat ini
terkait dengan kualitas dan standar kemurnian dan metode pengujian benih yang dapat
diterima dan memperbarui sertifikasi benih dan persyaratan sertifikasi ulang termasuk
kelayakan baru standar dan pengakuan teknik pemuliaan saat ini. AMS bermaksud untuk
menyelaraskan peraturan FSA dengan praktik industri saat ini menyelaraskan metode pengujian
FSA dengan standar industri dan memperjelas bahasa yang membingungkan atau kontradiktif
dalam peraturan yang ada.

https://members.wto.org/crnattachments/202
0/TBT/USA/20_0657_00_e.pdf

2

Appliance Efficiency for General
Service Lamps
G/TBT/N/USA/203/Add.3

United States of
America

Komisi Energi California (CEC) mengubah aturan untuk memasukkan perubahan yang dibuat
dalam peraturan federal yang diterbitkan pada 19 Januari 2017 ke dalam peraturan efisiensi
lampu layanan umum .

https://members.wto.org/crnattachments/202
0/TBT/USA/20_0659_00_e.pdf

3

SI 60601 part 2.4 - Medical
electrical equipment: Particular
requirements for the basic
safety and essential
performance of cardiac
defibrillators
G/TBT/N/ISR/1106

Israel

Revisi Standar Wajib SI 60601 bagian 2.4 berurusan dengan defibrillator jantung. Revisi Indonesia tidak mengekspor produk HS 9018; 9402 (Medical
standar standar ini mengadopsi Standar Internasional IEC 60601-2-4 - Edisi 3.0: 2010- electrical devices) ke Israel
12 dan Amendemen 1: 2018-02. Perubahan besar yang termasuk dalam revisi ini
adalah karena adopsi amandemen baru terhadap standar internasional. Standar lama
dan standar revisi yang baru akan berlaku sejak berlakunya revisi ini untuk jangka waktu
3 tahun. Selama waktu ini perangkat dapat diuji baik menurut standar lama atau standar
revisi baru.

https://members.wto.org/crnattachments/202
0/TBT/ISR/20_0586_00_x.pdf

4

Revision or legislation of the
Ministerial ordinance and
Notifications under the Act on
Rational Use and Proper
Management of Fluorocarbons
G/TBT/N/JPN/652/Corr.1

Japan

Revisi atau legislasi dari peraturan Menteri dan Pemberitahuan berdasarkan UndangUndang tentang Penggunaan Rasional dan Pengelolaan Fluorokarbon yang Tepat

https://members.wto.org/crnattachments/202
0/TBT/JPN/20_0628_00_e.pdf

5

Revision of Three U.S. Grade
Standards for Carrots
G/TBT/N/USA/1569

United States of
America

Agricultural Marketing Service (AMS) dari Departemen Pertanian (USDA) mengusulkan untuk
merevisi Standar U.S. Standards for Grades of Topped Carrots, U.S. Standards for Grades of
Bunched Carrots, and U.S. Standards for Grades of Carrots with Short Trimmed Tops

Indonesia tidak mengekspor produk HS 9018; 9402 (Medical
electrical devices) ke Israel

https://members.wto.org/crnattachments/202
0/TBT/USA/20_0701_00_e.pdf
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6

Vaping Crisis and Ban Flavored
Vaping Products
G/TBT/N/USA/1542/Add.1

United States of
America

The Oregon Health Authority (OHA) Divisi Kesehatan Masyarakat menangguhkan OAR 333-0151000, aturan yang melarang penjualan produk vaping rasa, segera berlaku. Penangguhan akan
tetap diberlakukan sampai tanggal aturan sementara ditetapkan akan kedaluwarsa.

https://www.oregon.gov/oha/PH/PREVENTI
ONWELLNESS/SUBSTANCEUSE/Documen
ts/vaping/PH-8-2020-suspensionOAR%20333-015-1000.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/202
0/TBT/USA/20_0656_00_e.pdf

7

Draft Technical Specifications
for New Radio Base Station
Radio Frequency Equipment of
Mobile Broadband Business
G/TBT/N/TPKM/399

Chinese Taipei

Sebagai Jaringan Seluler Generasi ke-5 dengan transmisi berkecepatan tinggi, latensi rendah
yang andal, dan properti IoT yang besar, ia memberikan beberapa layanan aplikasi pintar dan
IoT yang meningkatkan industri yang digerakkan oleh inovasi. Negara-negara maju di seluruh
dunia telah melakukan upaya terbaik untuk mempromosikan pengembangan beberapa aplikasi
dan layanan seluler 5G. Untuk maju bersama dengan negara-negara maju lainnya sehubungan
dengan pengembangan layanan broadband seluler, dan sebagai tanggapan terhadap
amandemen "Peraturan yang Mengatur Barang dan Ruang Lingkup Operasi, Jadwal Deregulasi
dan Jumlah Operator yang Diizinkan untuk Perusahaan Telekomunikasi Tipe I" (diubah pada 2
Juli 2019), pita frekuensi 3500MHz, 28000MHz dan 1800MHz telah ditambahkan ke bisnis
broadband seluler. Spesifikasi teknis radio baru (NR) telah ditambahkan ke Proyek Kemitraan
Generasi ke-3 (3GPP), di mana pesanan modulasi yang lebih tinggi dan lebih banyak pita
frekuensi akan ditawarkan. Item pengujian dan standar kualifikasi daripadanya berbeda dari
Jaringan Seluler Generasi ke-4; dan telah diadopsi atau digunakan sebagai referensi oleh negaranegara maju. Spesifikasi Teknis, yang disusun sesuai dengan 3GPP TS 38.141-1, 3GPP TS 38.1412, dan Standar lainnya dan spesifikasi teknis terkait, akan menjadi standar persetujuan
kepatuhan untuk stasiun frekuensi radio baru peralatan frekuensi radio dari bisnis broadband
seluler. Highlights dari Spesifikasi Teknis diringkas sebagai berikut:
1. Dasar Hukum (poin 1)
2. Lingkup Aplikasi (poin 2)
3. Standar Teknis (poin 3)
4. Definisi Istilah (poin 4)
5. Pengujian dan Ketentuan (poin 5)
6. Pengujian Item dan Standar Persetujuan (poin 6)
7. Persyaratan Pengujian (poin 7)

https://members.wto.org/crnattachments/202
0/TBT/TPKM/20_0579_00_x.pdf

8

Household and similar electrical
appliances - Safety - Part 2-21:
Particular requirements for
storage water heaters
G/TBT/N/SAU/1128

Saudi Arabia
Kingdom of

Standar ini berkaitan dengan Keselamatan pemanas air penyimpanan
Standar ini akan diterapkan untuk semua produsen, produsen, importir dan pengecer yang
ingin menjual pemanas air penyimpanan di Arab Saudi. Standar ini merinci persyaratan
keselamatan untuk pemanas air penyimpanan yang akan digunakan untuk Rumah dan peralatan
sejenis; Perlindungan kesehatan atau keselamatan manusia

https://members.wto.org/crnattachments/202
0/TBT/SAU/20_0621_00_e.pdf
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9

Severe Lung Disease Associated
with Vaping Products
G/TBT/N/USA/1551/Add.1

United States of
America

Sejak 105 CMR 801.00 diimplementasikan sebagai Peraturan Darurat untuk melarang penjualan
dan distribusi produk vaping, Gubernur telah menandatangani undang-undang Sebuah UndangUndang Modernisasi Pengendalian Tembakau, yang segera memberlakukan pembatasan
penjualan dan distribusi sistem pengiriman nikotin elektronik tertentu dan mengarahkan DPH
untuk mengeluarkan peraturan untuk mengatur penjualan produk vaping yang mengandung
nikotin

Deskripsi Regulasi Teknis

https://members.wto.org/crnattachments/202
0/TBT/USA/20_0616_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/202
0/TBT/USA/20_0616_01_e.pdf

10

Pipeline Safety: Safety of Gas
Transmission and Gathering
Pipelines
G/TBT/N/USA/1117/Add.3

United States of
America

Dokumen ini mengumumkan pertemuan publik untuk para pejabat Keamanan Pipa untuk
membahas dengan para pemangku kepentingan keselamatan pipa tentang implementasi
transmisi gas dan aturan final pipa cairan berbahaya yang diterbitkan dalam Daftar Federal pada
1 Oktober 2019. PHMSA menyediakan draft komentar untuk pertanyaan yang sering diajukan (
Tanya Jawab) dan jawaban untuk kedua aturan final yang akan digunakan untuk memfasilitasi
implementasi aturan final. PHMSA juga akan membahas manfaat dari operator pipa yang
mengembangkan budaya keselamatan yang efektif, termasuk sistem manajemen keselamatan.

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR2020-01-29/html/2020-01630.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR2020-01-29/pdf/2020-01630.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/202
0/TBT/USA/20_0710_00_e.pdf

11

Electronic Nicotine Delivery
System
G/TBT/N/USA/1541/Add.1

United States of
America

Notifikasi ini menginformasikan bahwa Department of Health State of Rhode Island
mengusulkan peraturan yang melarang penjualan, distribusi atau penawaran penjualan atau
kepemilikan sistem pengiriman produk-produk nikotin elektronik berperisa kepada konsumen.

https://www.epingalert.org/en/#/details/79044
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12

Safety Standard for Infant
Inclined Sleep Products
G/TBT/N/USA/1285/Rev.1/Add.
1

13

The Steel and Steel Products
(Quality Control) Fourth Order
2019
G/TBT/N/IND/120

14

Draft Commission
Implementing Decision on the
non-approval of certain active
substances in biocidal products
pursuant to Regulation (EU) No
528/2012 of the European
Parliament and of the Council
G/TBT/N/EU/697
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United States of
America

Notifikasi ini menginformasikan bahwa Komisi Keamanan Produk Konsumen (CPSC)
menerbitkan pemberitahuan tambahan tentang usulan pembuatan peraturan/supplemental
notice of proposed rulemaking (Supplemental NPR) untuk menginformasikan standar
keamanan produk konsumen untuk produk keperluan tidur bayi di Federal Register pada 12
November 2019. Masyarakat atau pemangku kepentingan terakait diharapkan dapat
memberikan tanggapan/masukan tertulis selama periode komentar 75 hari yang dimulai pada
Tanggal publikasi NPR tambahan dan berakhir tanggal 27 Januari 2020. Menindaklanjuti
permintaan untuk perpanjangan periode komentar, Komisi memperpanjang periode komentar
hingga 30 hari diharapkan dapat diterima paling lambat 26 Februari 2020.

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR2020-01-28/pdf/2020-01413.pdf

India

Notifikasi ini menginformasikan tentang Peraturan yang disusun untuk memastikan kesesuaian
produk baja yang tertera pada Tabel 1 dengan Standar India yang ditentukan. Peraturan
tersebut mewajibkan semua produsen di India dan semua produsen di atas kapal yang akan
mengekspor produk baja ke India agar mendapatkan lisensi yang valid dari Biro Standar India
untuk penggunaan Tanda Standar, sebelum dimulainya produksi reguler barang-barang
tersebut. Lebih lanjut, baja yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memiliki label
kesesuaian tidak dapat diedarkan di pasar India.

https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDF
Documents/t/G/TBTN20/IND120.DOCX

European Union Notifikasi ini menginformasikan tentang Draft Komisi tantang Keputusan Implementasi yang
mengecualikan zat aktif tertentu dari daftar zat aktif Uni Eropa yang dapat digunakan dalam
produk biosidal.

https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDF
Documents/t/G/TBTN20/EU697.DOCX

No

Judul

15

Technical regulation for used
cars
G/TBT/N/SAU/1129

16

Proposal for Legal Inspection of
Children's Cots and Folding Cots
for Domestic Use
G/TBT/N/TPKM/393/Add.1

17

Appliance Efficiency for General
Service Lamps
G/TBT/N/USA/1244/Add.1
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Notifikasi ini menginformasikan tenatang Peraturan yang menetapkan hal-hal berikut: Syarat
dan Definisi, Tujuan, Lingkup, Kewajiban Pemasok, Pelabelan, Prosedur Penilaian Kesesuaian,
Tanggung jawab dari Otoritas Pengatur, Pelanggaran dan Hukuman Aturan Umum Aturan
Transisi Peraturan Apendiks (daftar daftar kendaraan)

https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDF
Documents/t/G/TBTN20/SAU1129.DOCX

Chinese Taipei

Notifikasi ini menginformasikan bahwa The Separate Customs Territory of Taiwan Penghu
Kinmen Matsu telah menetapkan peraturan terkait "Tempat Tidur Anak dan Tempat Tidur Lipat
untuk Penggunaan Rumah Tangga" pada tanggal 20 Januari 2020. Peraturan ini sebelumnya
dinotifikasi dengan no. G/ TBT/ N/TPKM/393. Peraturan ini diberlakukan mulai tanggal 1 Maret
2020. Periode transisi disediakan hingga 1 September 2020.

https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDF
Documents/t/G/TBTN19/TPKM393A1.DOCX

United States of
America

Amandemen aturan untuk memasukkan perubahan yang dibuat dalam peraturan federal yang
diterbitkan pada 19 Januari 2017 ke dalam pelaksanaan peraturan efisiensi alat untuk lampu
layanan umum. Efektif 1 Januari 2020 Daftar Pemberitahuan Peraturan California 2020 Nomor 1Z 3 Januari 2020 (halaman 52):

https://members.wto.org/crnattachments/202
0/TBT/USA/20_0658_01_e.pdf

Saudi Arabia
Kingdom of
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18

Draft Technical Specifications
for New Radio Broadband
Terminal Equipment of Mobile
Broadband Business
G/TBT/N/TPKM/400

Chinese Taipei

19

Proyecto de Real Decreto por el
que se modifica el Real Decreto
1049/2003 de 1 de agosto por
el que se aprueba la norma de
calidad relativa a la miel
G/TBT/N/ESP/42

Spain

20

Pipeline Safety: Public Meeting
on Implementing the Recently
Published Gas Transmission and
Hazardous Liquid Final Rules
G/TBT/N/USA/1040/Add.2

United States of
America
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La modificación de la Norma supone la indicación en la etiqueta del país o países de origen
donde la miel haya sido recolectada. Además los operadores dentro de su sistema de
autocontrol deberán recoger las evidencias necesarias para demostrar antes las autoridades
competentes los orígenes de las mieles empleadas en las mezclas.

Dokumen ini mengumumkan pertemuan publik untuk para pejabat Keamanan Pipa untuk
membahas dengan para pemangku kepentingan keselamatan pipa tentang implementasi
transmisi gas dan aturan final pipa cairan berbahaya yang diterbitkan dalam Daftar Federal pada
1 Oktober 2019. PHMSA menyediakan draft komentar untuk pertanyaan yang sering diajukan (
Tanya Jawab) dan jawaban untuk kedua aturan final yang akan digunakan untuk memfasilitasi
implementasi aturan final. PHMSA juga akan membahas manfaat dari operator pipa yang
mengembangkan budaya keselamatan yang efektif termasuk sistem manajemen keselamatan.

Link(s) to full text
https://members.wto.org/crnattachments/202
0/TBT/TPKM/20_0580_00_x.pdf

Sebagai Jaringan Seluler Generasi ke-5 dengan transmisi berkecepatan tinggi, latensi rendah,
dan properti IoT yang besar, menghadirkan beberapa layanan aplikasi pintar dan IoT yang
meningkatkan industri yang digerakkan oleh inovasi. Negara-negara maju di seluruh dunia telah
melakukan upaya terbaik untuk mempromosikan pengembangan beberapa aplikasi dan layanan
seluler 5G. Untuk melangkah maju bersama dengan negara-negara maju lainnya sehubungan
dengan pengembangan layanan broadband seluler dan sebagai tanggapan terhadap
amandemen terhadap "Peraturan yang Mengatur Barang Operasi dan Cakupan Jadwal untuk
Deregulasi dan Jumlah Operator yang Dibolehkan untuk Perusahaan Telekomunikasi Tipe I"
(diubah) pada 2 Juli 2019) 3500MHz 28000MHz dan 1800MHz band frekuensi telah
ditambahkan ke bisnis broadband seluler. Spesifikasi teknis radio (NR) baru telah ditambahkan
ke Proyek Kemitraan Generasi ke-3 (3GPP) di mana pesanan modulasi yang lebih tinggi dan
lebih banyak pita frekuensi akan ditawarkan. Item pengujian dan standar kualifikasi daripadanya
berbeda dari Jaringan Seluler Generasi ke-4 dan telah diadopsi atau digunakan sebagai referensi
oleh negara-negara maju. Spesifikasi Teknis yang disusun sesuai dengan 3GPP TS 38.101-1 3GPP
TS 38.101-2 3GPP TS 38.521-1 3GPP TS 38.521-2 dan Standar lainnya dan spesifikasi teknis
terkait akan menjadi standar persetujuan kepatuhan untuk peralatan terminal pita lebar radio
baru dari bisnis broadband seluler. Highlights dari Spesifikasi Teknis dirangkum sebagai berikut:
1. Dasar Hukum (poin 1) 2. Lingkup Aplikasi (poin 2) 3. Standar Teknis (poin 3) 4. Definisi
Ketentuan (poin 4) 5. Lingkungan Pengujian dan Kondisi (poin 5) 6. Item Pengujian dan Standar
Persetujuan (poin 6) 7. Persyaratan Pengujian (poin 7) 8. Label Peringatan (poin 8)

Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk madu alam ke Spanyol

https://members.wto.org/crnattachments/202
0/TBT/ESP/20_0594_00_s.pdf

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR2020-01-29/pdf/2020-01630.pdf

