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Wilayah Pabean Terpisah Taiwan Penghu Kinmen dan Matsu ingin menginformasikan 

bahwa "Amandemen Persyaratan Pemeriksaan Hukum untuk Peralatan Pembersih Udara" 

sesuai G/TBT/N/TPKM/463 pada 6 Agustus 2021 diumumkan pada 16 November 2021 dan 

akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TPKM/21_5088_00_e.pdf

Komisi Keamanan Produk Konsumen (Komisi atau CPSC) akan memberikan 

kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan 

komentar lisan atas pemberitahuan pembuatan aturan yang diusulkan (NPR) yang 

dikeluarkan Komisi terkait standar keamanan untuk unit penyimpanan pakaian 

(CSU). Setiap komentar lisan akan menjadi bagian dari catatan pembuatan 

peraturan.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_1892_00_e.pdf 

Daftar Notifikasi Regulasi Teknis TBT WTO yang terkait Indonesia 

Periode 28 Februari - 4 Maret 2022

1 Chinese Taipei - Amendments to 

the legal inspection requirements 

for air-cleaning appliances 

G/TBT/N/TPKM/463/Add.1

2 USA - Clothing Storage Unit Tip 

Overs  Request for Comments and 

Information 

G/TBT/N/USA/1323/Add.3

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TPKM/21_5088_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_1892_00_e.pdf
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1 Chinese Taipei - Amendments to 

the legal inspection requirements 

for air-cleaning appliances 

G/TBT/N/TPKM/463/Add.1

Departemen Energi AS ("DOE" atau "Departemen") akan mengadakan webinar untuk 

membahas dan menerima komentar tentang analisis awal yang telah dilakukan 

untuk tujuan mengevaluasi standar konservasi energi untuk catu daya eksternal 

("EPS"). Pertemuan akan membahas kerangka analisis, model, dan alat yang 

digunakan DOE untuk mengevaluasi standar potensial untuk produk ini, hasil analisis 

awal yang dilakukan oleh DOE untuk produk ini, tingkat standar konservasi energi 

potensial yang diturunkan dari ini, analisis yang dapat dilakukan DOE pertimbangkan 

untuk produk ini jika menentukan bahwa amandemen yang diusulkan diperlukan, 

dan masalah lain yang relevan dengan evaluasi standar konservasi energi untuk EPS. 

Selain itu, DOE mendorong komentar tertulis tentang mata pelajaran ini. Untuk 

menginformasikan pihak yang berkepentingan dan untuk memfasilitasi proses ini, 

DOE telah menyiapkan agenda, dokumen dukungan teknis awal ("TSD"), dan materi 

pengarahan, yang tersedia di situs web DOE di: 

www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards 

/standards.aspx?productid=1.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_1820_00_e.pdf

Pada 24 Januari 2022, Departemen Energi AS ("DOE") menerbitkan dua permintaan 

informasi ("RFI") terkait pompa kolam khusus. DOE memublikasikan RFI terkait 

prosedur pengujian untuk pompa kolam khusus dan RFI terkait standar konservasi 

energi untuk pompa kolam khusus. RFI masing-masing memberikan kesempatan 

untuk mengirimkan komentar, data, dan informasi tertulis tentang proposal paling 

lambat tanggal 23 Februari 2022. DOE menerima permintaan dari Aliansi Pool dan 

Hut Tub pada tanggal 9 Februari 2022 dan permintaan bersama dari Pacific Gas and 

Electric Company San Diego Gas and Electric, dan Southern California Edison pada 11 

Februari 2022 masing-masing meminta DOE untuk memperpanjang periode 

komentar publik untuk kedua RFI selama 30 hari tambahan. DOE telah meninjau 

permintaan ini dan membuka kembali periode komentar publik untuk mengizinkan 

pengiriman komentar hingga 9 Maret 2022.

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-02-25/html/2022-04050.htm

3 USA - Energy Conservation 

Program: Energy Conservation 

Standards for Battery Chargers and 

External Power Supplies 

G/TBT/N/USA/691/Add.8

4 USA - Energy Conservation 

Program: Energy Conservation 

Standards for Dedicated-Purpose 

Pool Pumps 

G/TBT/N/USA/1263/Add.4

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_1820_00_e.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-02-25/html/2022-04050.htm
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1 Chinese Taipei - Amendments to 

the legal inspection requirements 

for air-cleaning appliances 

G/TBT/N/TPKM/463/Add.1

Untuk alasan bahwa produk adjuvant dan produk kondisioner tanah tidak termasuk dalam 

Undang-Undang Pupuk atau Undang-Undang Zat Berbahaya, serta untuk melindungi hak-hak 

konsumen, Komite Label, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen B.E. 2522dan 

sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (No.2) B.E. 2551(2008) 

memandang perlu untuk menetapkan produk penambah tanaman dan kondisioner tanah sebagai 

produk yang dikontrol label. Oleh karena itu, penggunaan pernyataan, angka, tanda buatan, atau 

gambar, sebagaimana mestinya, pada label produk yang mengklaim memiliki khasiat atau bahan 

aktif untuk meningkatkan kualitas tanah atau mendorong pertumbuhan tanaman, seperti 

surfaktan, aditif, penambah tanaman, kitosan, ekstrak rumput laut dan asam amino untuk 

tanaman, pembenah tanah, dan bahan pembenah tanah, harus sesuai dengan unsur-unsur dalam 

rancangan ini, yang terangkum sebagai berikut: 1. Menetapkan definisi produk aditif dan produk 

pembenah tanah. 2. Penetapan produk aditif dan produk pembenah tanah sebagai produk 

terkontrol label. 3. Label produk yang dikontrol label harus mencantumkan pernyataan, gambar, 

tanda buatan atau gambar, yang sesuai tergantung pada kasusnya. Tapi pernyataan seperti itu 

harus benar, jangan sampai menimbulkan kesalahpahaman dalam produk. Peraturan ini tidak 

berlaku untuk produk yang diproduksi untuk ekspor dan dijual di Thailand. 4. Detail produk yang 

dikontrol label harus ditentukan sebagai berikut klausul 4 dari draft Pemberitahuan ini seperti 

nama kategori, nama merek dagang, nama kimia, tanggal pembuatan, tanggal kedaluwarsa, 

peringatan, dll. 5. Dalam hal ini, label tidak dapat ditampilkan seperti yang ditentukan dalam 

Klausul 3 dan 4 dari draft Pemberitahuan ini, itu harus ditampilkan baik pernyataan, gambar, 

tanda atau gambar buatan di setiap bagian dari produk atau wadah atau kemasan.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/THA/22_1915_00_e.pdf

Rancangan tindakan yang diberitahukan memberikan pengurangan dari undang-

undang farmasi UE untuk memastikan pasokan dan akses berkelanjutan ke obat-

obatan di Irlandia Utara, Siprus, Malta dan Irlandia. Setelah memenuhi persyaratan 

tertentu sebagaimana berlaku, amandemen terhadap Peraturan (UE) No 2014/536 

akan mengizinkan impor obat-obatan tanpa izin manufaktur dan impor UE dari 

bagian Inggris selain Irlandia Utara.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_1849_00_e.pdf

5 Thailand - Draft Notification of the 

Committee on Labels  entitled 

Determination of Adjuvant 

Products and Soil Conditioner 

Products as Label-Controlled 

Products 

G/TBT/N/THA/656

6 EU - Proposal for a Regulation of 

the European Parliament and of the 

Council amending Regulation (EU) 

No 536/2014 as regards a 

derogation from certain obligations 

concerning investigational 

medicinal products made available 

in the United Kingdom with respect 

to Northern Ireland as well as in 

Cyprus  Ireland and Malta 

(COM(2021) 998 final) 

G/TBT/N/EU/875

Tidak terkait perdagangan dengan Indonesia

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/THA/22_1915_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_1849_00_e.pdf
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1 Chinese Taipei - Amendments to 

the legal inspection requirements 

for air-cleaning appliances 

G/TBT/N/TPKM/463/Add.1

Peraturan teknis diterbitkan: NORMA NOM-173-SE-2021 Resmi Meksiko Jus, air 

kelapa, nektar, minuman non-alkohol dengan kandungan sayuran atau buah atau 

sayuran, dan minuman rasa non-alkohol dalam kemasan-Denominasi-Spesifikasi-

Komersial informasi dan metode pengujian.

Website: http://www.economia-noms.gob.mx/ ;

E-mail: normasomc@economia.gob.mx

Revisi Standar Wajib SI 5438 bagian 11 berkaitan dengan besi klorida yang digunakan 

untuk memurnikan air minum. Revisi standar draf ini mengadopsi Standar Eropa EN 

888: November 2004 dan Standar Amerika ANSI/AWWA B 407-18 yang 

memungkinkan kepatuhan terhadap keduanya, tunduk pada perubahan yang 

termasuk dalam bagian standar Ibrani. Perubahan yang diperkenalkan dalam rute 

kepatuhan Amerika yang diperbarui adalah perbedaan utama antara versi lama dan 

standar yang diusulkan ini.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/ISR/22_1895_00_x.pdf

7 Mexico - PROY-NOM-173-SCFI-2008 

"Jugos de frutas – Preenvasados 

–Denominaciones 

G/TBT/N/MEX/168/Add.5

Tidak terdapat nilai ekspor ke Mexico

8 Israel - SI 5438 part 11 - Chemicals 

used for treatment of water 

intended for drinking: lron (III) 

chloride 

G/TBT/N/ISR/1249

Tidak terdapat nilai ekspor ke Israel
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1 Chinese Taipei - Amendments to 

the legal inspection requirements 

for air-cleaning appliances 

G/TBT/N/TPKM/463/Add.1

Keputusan ini menetapkan untuk tahun 2023 hingga 2027 proporsi minimum 

kemasan yang digunakan kembali untuk ditempatkan di pasar di Prancis setiap tahun 

guna mencapai tujuan penggunaan kembali yang ditetapkan oleh Pasal L. 541-1 dari 

UU Lingkungan, yaitu 5 % pada tahun 2023 dan 10% pada tahun 2027.

Ini menentukan produsen yang bersangkutan dan memberikan kemungkinan bagi 

produsen ini untuk mengelompokkan bersama dalam struktur kolektif atau 

menggunakan 

eco-organization sebagai dasar untuk memenuhi kewajiban mereka sehubungan 

dengan kemasan yang digunakan kembali. Kemungkinan bagi produsen untuk 

menggunakan eco-organization yang mereka miliki sebagai dasar tanggung jawab 

produsen yang diperluas (EPR) melalui pembayaran kontribusi lingkungan akan 

sangat memudahkan penerapan persyaratan baru ini. Sebagai imbalannya, 

keputusan tersebut menetapkan bahwa organisasi ramah lingkungan yang memiliki 

lisensi untuk pengemasan bertanggung jawab untuk mengembangkan penggunaan 

kembali kemasan untuk produsen.

Keputusan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2023.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/FRA/22_1901_00_f.pdf

9 France - Decree on the minimum 

proportion of re-used packaging to 

be placed on the market annually

G/TBT/N/FRA/223

Peraturan yang berkait dengan Packaging.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/FRA/22_1901_00_f.pdf
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1 Chinese Taipei - Amendments to 

the legal inspection requirements 

for air-cleaning appliances 

G/TBT/N/TPKM/463/Add.1

Australia's Therapeutic Goods Administration (TGA) menerima feedback tentang jalur prioritas 

yang diusulkan untuk penilaian biologis tertentu yang baru. Tinjauan Prioritas yang diusulkan 

akan menyelaraskan dengan jalur yang sudah ada untuk obat-obatan dan menawarkan jalur 

penilaian formal yang lebih cepat untuk biologis dalam keadaan tertentu. Ini akan 

memungkinkan konsumen dengan penyakit yang mengancam jiwa atau kondisi yang sangat 

melemahkan untuk mengakses perawatan ini dalam waktu yang lebih singkat jika penilaian 

menghasilkan keputusan oleh TGA untuk memasukkan biologis dalam Daftar Barang Terapi 

Australia (ARTG). Australia saat ini tidak memiliki mekanisme formal untuk mempercepat 

penilaian dan inklusi biologis dalam ARTG. Bergantung pada feedback yang diterima, TGA dapat 

mengusulkan kepada Pemerintah Australia bahwa jalur prioritas diterapkan untuk penilaian pra-

pasar dan pendaftaran biologi baru yang menangani kebutuhan klinis yang belum terpenuhi bagi 

konsumen Australia. Ini akan membutuhkan perubahan pada Peraturan Barang Terapi 1990. TGA 

sedang melakukan konsultasi publik pada jalur yang diusulkan antara Februari 2022 dan Maret 

2022 untuk mencari feedback tentang:

• apakah pemangku kepentingan mendukung pengenalan alur seperti ini

• kriteria kelayakan untuk jalur Tinjauan Prioritas untuk biologi

• Proses untuk menentukan apakah aplikasi biologis memenuhi kriteria kelayakan untuk Tinjauan 

Prioritas ('Proses Penentuan').

https://consultations.tga.gov.au/medicines-regulation-division/priority-review-pathway-for-biologicals

(1) Persyaratan Minimum Produk Hayati sebagian diubah untuk menambah standar 

produk vaksin yang baru disetujui. (2) Biaya, kriteria, dan jumlah sampel uji untuk 

Pengujian Rilis Nasional akan diubah sebagian untuk menyediakan produk vaksin 

tersebut di atas.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/JPN/22_1897_00_e.pdf

10 Australia - Priority Review pathway 

for biologicals: feasibility  potential 

eligibility criteria and 

determination process 

G/TBT/N/AUS/138

11 Japan - (1) Partial amendment to 

the Minimum Requirements for 

Biological Products (2) Partial 

amendment to the Public Notice on 

National Release Testing 

G/TBT/N/JPN/728

https://consultations.tga.gov.au/medicines-regulation-division/priority-review-pathway-for-biologicals
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/JPN/22_1897_00_e.pdf
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1 Chinese Taipei - Amendments to 

the legal inspection requirements 

for air-cleaning appliances 

G/TBT/N/TPKM/463/Add.1

Sebagaimana disyaratkan oleh perintah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Distrik A.S. 

untuk Distrik Timur Texas, tindakan ini menunda tanggal efektif dari aturan final 

("Produk Tembakau; Peringatan yang Diperlukan untuk Kemasan dan Iklan Rokok"), 

yang diterbitkan pada 18 Maret 2020. Tanggal efektif baru adalah 9 April 2023.

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-03-01/pdf/2022-04181.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_1896_00_e.pdf

Notifikasi ini berisi terkait komentar yang diterima selama periode konsultasi publik 

tentang rancangan Standar Resmi Meksiko PROY-NOM-011/1-SCT2/2020, Spesifikasi 

untuk pengangkutan kelas tertentu dari zat atau bahan berbahaya yang 

dikemas/dikemas dalam jumlah yang dikecualikan -Spesifikasi untuk mengangkut 

produk termasuk ke konsumen akhir, diterbitkan pada 11 Desember 2020.

http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5638260&fecha=14/12/2021

12 USA - Tobacco Products  Required 

Warnings for Cigarette Packages 

and Advertisements 

G/TBT/N/USA/1519/Add.8

13 Mexico - PROYECTO de Norma 

Oficial Mexicana PROY-NOM-011/1-

SCT2/2020  Especificaciones para el 

transporte de determinadas clases 

de substancias o materiales 

peligrosos embalados/envasados 

en cantidades exceptuadas-

Especificaciones para el transporte 

de productos para el consumidor 

final  inclusive. 

G/TBT/N/MEX/483/Add.1

Aturan terkait spesifikasi pengangkutan zat yang berbahaya 

(hazardous substance )

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-03-01/pdf/2022-04181.pdf'https:/members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_1896_00_e.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-03-01/pdf/2022-04181.pdf'https:/members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_1896_00_e.pdf
http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5638260&fecha=14/12/2021
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1 Chinese Taipei - Amendments to 

the legal inspection requirements 

for air-cleaning appliances 

G/TBT/N/TPKM/463/Add.1

Peraturan Delegasi Komisi yang mengubah Peraturan (UE) 2016/161 

memperpanjang untuk periode tiga tahun lebih lanjut pengurangan yang ada dari 

kewajiban pedagang grosir untuk menonaktifkan pengidentifikasi unik produk obat 

yang diekspor ke Inggris Raya.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_1850_00_e.pdf

Pada 24 Januari 2022, Departemen Energi AS ("DOE") menerbitkan dua Requests for 

Information   ("RFI") mengenai pompa kolam tujuan khusus. DOE menerbitkan RFI 

mengenai prosedur pengujian untuk pompa kolam tujuan khusus dan RFI mengenai 

standar konservasi energi untuk pompa kolam tujuan khusus. RFI masing-masing 

memberikan kesempatan untuk mengirimkan komentar, data, dan informasi tertulis 

tentang proposal paling lambat 23 Februari 2022. DOE menerima permintaan dari 

Pooland Hut Tub Alliance pada 9 Februari 2022, dan permintaan bersama dari Pacific 

Gas and Electric Company, San Diego Gas dan Electric, dan Southern California 

Edison pada 11 Februari 2022, masing-masing meminta DOE untuk memperpanjang 

periode komentar publik untuk kedua RFI selama 30 hari tambahan. DOE telah 

meninjau permintaan ini dan membuka kembali periode komentar publik untuk 

memungkinkan komentar dikirimkan hingga 9 Maret 2022

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-02-25/html/2022-04050.htm

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-02-25/pdf/2022-04050.pdf

15 USA - Energy Conservation 

Program: Test Procedure for 

Dedicated-Purpose Pool Pumps 

G/TBT/N/USA/1194/Add.3

14 EU - Commission Delegated 

Regulation of 17.12.2021 amending 

Delegated Regulation (EU) 

2016/161 as regards the derogation 

from the obligation of wholesalers 

to decommission the unique 

identifier of medicinal products 

exported to the United Kingdom 

G/TBT/N/EU/876

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_1850_00_e.pdf
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1 Chinese Taipei - Amendments to 

the legal inspection requirements 

for air-cleaning appliances 

G/TBT/N/TPKM/463/Add.1

Institut Nasional Metrologi, Kualitas dan Teknologi –Inmetro, mengeluarkan 

Peraturan No. 61, 17 Februari 2022 yang mengkonsolidasikan persyaratan penilaian 

kesesuaian untuk stabilisator tegangan.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-61-de-17-de-fevereiro-de-2022-382404712

Departemen Energi AS ("DOE" atau "Departemen") akan mengadakan webinar untuk 

membahas dan menerima komentar tentang analisis pendahuluan yang telah 

dilakukan untuk tujuan mengevaluasi standar konservasi energi untuk motor listrik. 

Pertemuan tersebut akan mencakup kerangka analisis, model, dan alat yang 

digunakan untuk mengevaluasi standar potensial untuk peralatan motor listrik; hasil 

analisis pendahuluan yang dilakukan untuk peralatanmotor listrik; tingkat standar 

konservasi energi potensial yang diperoleh dari analisis ini yang dapat 

dipertimbangkan untuk peralatan ini jika amandemen yang diusulkan ditentukan 

perlu; dan masalah lain yang relevan dengan evaluasi standar konservasi energi 

untuk motor listrik. Komentar tertulis tentang subjek ini dari publik sangat 

dianjurkan.

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-03-02/pdf/2022-04272.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_1908_00_e.pdf

16 Brazil - Consolidation that approves 

the conformity assessment 

requirements for voltage 

stabilizers. 

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

17 USA - Energy Conservation 

Program: Energy Conservation 

Standards for Commercial and 

Industrial Electric Motors 

G/TBT/N/USA/873/Add.3

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-61-de-17-de-fevereiro-de-2022-382404712
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1 Chinese Taipei - Amendments to 

the legal inspection requirements 

for air-cleaning appliances 

G/TBT/N/TPKM/463/Add.1

Departemen Energi A.S. (DOE atau Departemen) mengumumkan ketersediaan 

analisis awal yang telah dilakukan untuk tujuan mengevaluasi kebutuhan untuk 

mengubah standar konservasi energi untuk pemanas air konsumen, yang ditetapkan 

dalam dokumen dukungan teknis awal Departemen (TSD) untuk pembuatan aturan. 

DOE akan mengadakan pertemuan publik melalui webinar untuk membahas dan 

menerima komentar atas analisis awal. Pertemuan tersebut akan mencakup 

kerangka analisis, model, dan alat yang digunakan untuk mengevaluasi standar 

potensial; hasil analisis pendahuluan yang dilakukan; tingkat standar konservasi 

energi potensial yang diperoleh dari analisis ini (jika DOE menentukan bahwa 

amandemen yang diusulkan diperlukan); dan isu-isu lain yang relevan. Selain itu, 

DOE mendorong komentar tertulis tentang aturan ini.

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-03-01/pdf/2022-04013.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_1893_00_e.pdf

1.Dalam rangka meningkatkan kualitas semen, Biro Standar, Metrologi dan Inspeksi 

(BSMI) mengusulkan untuk memperbarui standar pemeriksaan CNS 61 untuk Semen 

Portland ke versi saat ini, yang diterbitkan pada tahun 2021. Perubahan terutama 

melibatkan batas maksimum bahan tambahan, nilai kerugian maksimum pada 

pengapian dan residu yang tidak larut dalam bahan kimia, uji sifat fisik dalam 

kebugaran, permukaan spesifik, pengemasan dan pelabelan.

2.Prosedur penilaian kesesuaian tetap sama, yaitu Monitoring Inspection (MI) atau 

Monitoring Inspeksi Produk dari Tempat dengan Sistem Manajemen Terdaftar (MS-

Based Monitoring Inspection).

3.Pemohon inspeksi wajib akan diizinkan untuk mencetak sendiri Tanda Inspeksi 

Komoditas, dari pada membeli label dari BSMI.

https://www.bsmi.gov.tw/wSite/public/Data/f1646124030270.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TPKM/22_1874_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TPKM/22_1874_00_x.pdf

18 USA - Energy Conservation 

Program: Energy Conservation 

Standards for Residential Water 

Heaters  Direct Heating Equipment  

and Pool Heaters 

G/TBT/N/USA/508/Add.6

Indonesia tidak mengekspor produk terkait Electric 

instantaneous or storage water heaters and immersion 

heaters (HS Code 8516.10) ke USA

19 Chinese Taipei - Proposal for 

Amendments to the Legal 

Inspection Requirements for 

Cement 

G/TBT/N/TPKM/485
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1 Chinese Taipei - Amendments to 

the legal inspection requirements 

for air-cleaning appliances 

G/TBT/N/TPKM/463/Add.1

Publikasi Standar Resmi Meksiko NOM-035-SCT-2-2022: Trailer, Semi-Trailer, dan 

Dolly Konverter - Spesifikasi keselamatan dan metode pengujian

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5644143&fecha=01/03/2022

Institut Nasional Metrologi, Mutu dan Teknologi –Inmetro, menerbitkan Peraturan No. 71, 22 

Februari 2022 yang mengkonsolidasikan regulasi teknis terkait kualitas dan persyaratan penilaian 

kesesuaian untuk komponen otomotif sepeda motor, moped, roda tiga dan quadricycles.

http://sistema-sil.inmetro.gov.br/rtac/RTAC002919.pdf

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-71-de-22-de-fevereiro-de-2022-382405347

Institut Nasional Metrologi, Kualitas dan Teknologi –Inmetro, mengeluarkan 

Peraturan No. 59, 17 Februari 2022 yang mengkonsolidasikan persyaratan penilaian 

kesesuaian untuk pembuatan kendaraan yang dapat diakses dengan karakteristik 

jalan untuk angkutan kolektif penumpang.

http://sistema-sil.inmetro.gov.br/rtac/RTAC002917.pdf

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-59-de-17-de-fevereiro-de-2022-382395237

22 Brazil - Consolidation of conformity 

assessment requirements for 

manufacture of accessible vehicles 

of road characteristics for collective 

transport of passengers. 

G/TBT/N/BRA/318/Add.2

Indonesia tidak mengekspor produk terkait Motor 

vehicles for the transport of goods, incl. chassis with 

engine and cab (HS Code 8704) ke Brazil

20 Mexico - PROYECTO de Norma 

Oficial Mexicana PROY-NOM-011/1-

SCT2/2020  Especificaciones para el 

transporte de determinadas clases 

de substancias o materiales 

peligrosos embalados/envasados 

en cantidades exceptuadas-

Especificaciones para el transporte 

de productos para el consumidor 

final  inclusive. 

G/TBT/N/MEX/483/Add.2

Indonesia tidak mengekspor produk terkait Trailers 

and semi-trailers; other vehicles, not mechanically 

propelled (excluding railway and . . .  (HS Code 8716) 

ke Mexico

21 Indonesia tidak mengekspor produk terkait 

Motorcycles, incl. mopeds, and cycles fitted with an 

auxiliary motor, with or without side-cars; . . . (HS 

Code 8711) ke Brazil

Brazil - Consolidation of technical 

quality regulation and conformity 

assessment requirements for 

automotive components of 

motorcycles  mopeds  tricycles  and 

quadricycles 

G/TBT/N/BRA/559/Add.9

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5644143&fecha=01/03/2022
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1 Chinese Taipei - Amendments to 

the legal inspection requirements 

for air-cleaning appliances 

G/TBT/N/TPKM/463/Add.1

Notifikasi ini menginformasikan tentang pemberitahuan pembuatan aturan yang 

diusulkan dan permintaan komentar yang diajukan oleh US DOE untuk 

mengubah prosedur pengujian perangkat televisi agar dapat digabungkan dengan 

referensi standar industri terkini yang relevan. DOE secara tentatif telah menentukan 

bahwa pembaruan yang diusulkan akan menghasilkan prosedur pengujian yang lebih 

mewakili penggunaan energi rata-rata perangkat televisi. DOE sedang mencari 

komentar dari pihak yang berkepentingan atas proposal tersebut.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_1909_00_e.pdf

Notifikasi ini  menginformasikan tentang "Peraturan yang Mengatur Penerbitan 

Daftar Lisensi Alat Kesehatan dan Deklarasi Tahunan" yang sebelumnya dinotifikasi 

melalui G/TBT/N/TPKM/444 telah diundangkan pada tanggal 29 April 2021. dan 

mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2021.

https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0030128

24 Chinese Taipei - Regulations 

Governing Issuance of Medical 

Device License  Listing and Annual 

Declaration 

G/TBT/N/TPKM/444/Add.1

23 USA - Energy Conservation 

Program: Test Procedure for 

Television Sets 

G/TBT/N/USA/677/Rev.1

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_1909_00_e.pdf
https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0030128
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1 Chinese Taipei - Amendments to 

the legal inspection requirements 

for air-cleaning appliances 

G/TBT/N/TPKM/463/Add.1

Notifikasi ini menginformasikan tentang Pemberitahuan pembuatan aturan yang 

diusulkan dan permintaan komentar yang diusulkan oleh DOE. Dokumen yang 

disampaikan DOE mengusulkan perubahan standar konservasi energi untuk AC multi-

split variable refrigerant flow (VRF) dan VRF multi-split system heat pumps (secara 

bersama-sama disebut sebagai "sistem multi-split VRF") yang mengandalkan metrik 

efisiensi pendinginan baru dan setara dengan level yang ditentukan dalam standar 

industri. DOE sebelumnya telah menentukan bahwa ia tidak memiliki bukti yang jelas 

dan meyakinkan yang disyaratkan oleh undang-undang untuk mengadopsi standar 

yang lebih ketat daripada tingkat yang ditentukan dalam standar industri. 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_1894_00_e.pdf

Notifikasi Adendum ini untuk menginformasikan bahwa peraturan menteri 

mengamanatkan ban pneumatik vulkanisir untuk kendaraan komersial dan trailernya 

agar sesuai dengan standar B.E. 2564 (2021).

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/072/T_0011.PDF

26 Thailand - Draft Ministerial 

Regulation on Retreaded 

Pneumatic Tyres for Commercial 

Vehicles and Their Trailers (TIS 

2979-2562(2019)) 

G/TBT/N/THA/588/Add.1

25 USA - Energy Conservation 

Program: Energy Conservation 

Standards for Variable Refrigerant 

Flow Multi-Split Air Conditioners 

and Heat Pumps 

G/TBT/N/USA/1841

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_1894_00_e.pdf
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/072/T_0011.PDF
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1 Chinese Taipei - Amendments to 

the legal inspection requirements 

for air-cleaning appliances 

G/TBT/N/TPKM/463/Add.1

Notifikasi ini menginformasikan final rule yang mengubah peraturan organik 

Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) dalam rangka menerapkan 

rekomendasi dari National Organic Standards Board (NOSB). Aturan tersebut 

melarang empat belas bahan nonorganik yang saat ini diizinkan dalam pembuatan 

produk olahan organik. Aturan tersebut juga melarang dua zat (vitamin B1 dan 

prokain) yang saat ini diizinkan dalam produksi tanaman dan ternak organik. 

Terakhir, aturan tersebut memperbarui izin untuk dua zat (oksitosin dan sukrosa 

oktanoat ester) dalam produksi organik. Peraturan ini berlaku pada 30 Maret 2022. 

Adapun adopsi untuk amandemen yang menghapus vitamin B1 dan prokain dari 

Daftar Nasional tertanggal 15 Maret 2023. Pemberlakuan semua amandemen lain 

yang menghapus zat dari Daftar Nasional adalah 15 Maret 2024. Produk dalam arus 

perdagangan setelah tanggal kepatuhan yang diberi label sebagai "organik" atau 

"dibuat dengan organik (bahan atau kelompok makanan tertentu)" dapat 

mengandung zat yang dihapus dalam aturan akhir ini jika diproduksi sebelum tanggal 

kepatuhan. Aturan terakhir memperbarui tunjangan untuk dua zat (oksitosin dan 

sukrosa oktanoat ester) dalam produksi organik. 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/final_measure/22_1869_00_e.pdf

27 USA - National Organic Program  

National List of Allowed and 

Prohibited Substances (2022 

Sunset) 

G/TBT/N/USA/1768/Add.1

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/final_measure/22_1869_00_e.pdf


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

1 Chinese Taipei - Amendments to 

the legal inspection requirements 

for air-cleaning appliances 

G/TBT/N/TPKM/463/Add.1

Notifikasi ini menginformasikan proposal Directive yang disusun untuk memastikan kepastian 

hukum dan prediktabilitas, rancangan tindakan yang diberitahukan memberikan pengurangan 

permanen dari undang-undang farmasi UE untuk memastikan pasokan jangka panjang yang 

berkelanjutan dan akses ke obat-obatan dari Inggris Raya ke Irlandia Utara (“NI”). Selain itu, draft 

ini memberikan pengurangan tiga tahun untuk mengatasi masalah pasokan yang belum 

terselesaikan untuk Siprus (“CY”) Malta (“MT”) dan Irlandia (“IE”). Setelah memenuhi 

persyaratan tertentu sebagaimana amandemen yang berlaku terhadap Arahan 2001/20 dan 

2001/83 akan mengizinkan impor obat-obatan tanpa izin manufaktur dan impor UE dari bagian 

Inggris selain Irlandia Utara. Selain  amandemen terhadap Directive 2001/83 akan 

memungkinkan hal berikut: Untuk NI + CY/MT/IE pelokalan fungsi regulasi di beberapa bagian 

Inggris Raya selain ekspor obat-obatan Irlandia Utara ke bagian Inggris Raya selain Irlandia Utara 

dan selanjutnya ke NI/CY/MT/IE tanpa perlu mengulang pengujian batch jika sudah dilakukan 

dalam pengujian kontrol kualitas UE yang dilakukan di bagian Inggris selain Irlandia Utara untuk 

CY/MT yang ditempatkan di pasar CY/MT produk obat berdasarkan otorisasi oleh otoritas yang 

kompeten di bagian Inggris selain Irlandia Utara. Untuk NI, pasokan kepada pasien di NI obat-

obatan inovatif pada saat yang sama dengan pasien lain di bagian lain Inggris Raya selain Irlandia 

Utara, pemohon izin edar untuk memilih antara pengakuan timbal balik/prosedur desentralisasi 

dan prosedur otorisasi nasional sehubungan dengan dari NI.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_1848_00_e.pdf

28 EU - Proposal for a Directive of the 

European Parliament and of the 

Council amending Directives 

2001/20/EC and 2001/83/EC as 

regards derogations from certain 

obligations concerning certain 

medicinal products for human use 

made available in the United 

Kingdom in respect of Northern 

Ireland  as well as in Cyprus  Ireland 

and Malta (COM(2021) 997 final) 

G/TBT/N/EU/874

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_1848_00_e.pdf
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1 Chinese Taipei - Amendments to 

the legal inspection requirements 

for air-cleaning appliances 

G/TBT/N/TPKM/463/Add.1

Notifikasi ini menginformasikan tentang Amandemen yang diusulkan untuk 

"Peraturan tentang Standar Keamanan, dll. untuk produk Kosmetik" meliputi: 1) 

Penambahan bahan yang dilarang untuk kosmetik dan pembatasan penggunaan 

yang ketatA. Penambahan polutan persisten beberapa komponen senyawa 

perfluorinasi dan 1 2 4-trihidroksibenzena ke bahan yang DilarangB. Larangan 

penggunaan benzalkonium klorida sebagai pengawet dalam produk jenis semprotan 

2) Pengecualian yang baru ditetapkan untuk bahan yang dilarang digunakan dalam 

kosmetikA. standar manajemen untuk CBD dan THC yang dapat secara tidak sengaja 

dimasukkan ke dalam bagian yang dikecualikan dari kanabisB. batas yang diizinkan 

untuk bahan radioaktif yang mungkin ada di alamC. batas yang diperbolehkan untuk 

Fluorescent Brightener 367 di antara bahan pencerah fluorescent yang dilarang 

untuk digunakan dalam kosmetik 3) Penambahan bahan yang dapat digunakan 

sebagai pewarna rambut dan batas konsentrasi maksimumnya 4) Klarifikasi dan 

modifikasi istilah dalam peraturan"

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_1854_00_x.pdf

29 Republic of Korea - Proposed 

amendments to the “Regulation on 

Safety Standards etc. of Cosmetics” 

G/TBT/N/KOR/1061

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_1854_00_x.pdf
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1 Chinese Taipei - Amendments to 

the legal inspection requirements 

for air-cleaning appliances 

G/TBT/N/TPKM/463/Add.1

Buah atau sayuran segar/Certain fresh fruit or vegetables (FFV) tertentu perlu dinilai 

agar dapat dipasarkan dalam perdagangan impor atau antarprovinsi di Kanada. Nilai 

dan persyaratan FFV dipertahankan dan ditegakkan oleh Canadian Food Inspection 

Agency (CFIA) dalam dokumen yang tergabung dengan referensi (IbR) berjudul 

"Canadian Grade Compendium: Volume 2 - Fresh Fruit or Vegetables" yang 

dimasukkan ke dalam Safe Food for Canadians Regulations (SFCR) . CFIA 

mengusulkan untuk memodernisasi dan menyelaraskan persyaratan kadar yang ada 

terkait dengan kualitas FFV dan memperkenalkan standar kadar baru untuk 

komoditas tertentu. Konsultasi ini dilakukan secara bertahap untuk mengumpulkan 

umpan balik tentang usulan perubahan nilai dan persyaratan untuk FFV. Setiap fase 

akan fokus pada kelompok komoditas yang berbeda. Pemberitahuan akan dikirim 

untuk setiap fase konsultasi. Fase ini berfokus pada usulan perubahan kadar dan 

persyaratan untuk apel aprikot asparagus anggur persik pir pir plum dan plum 

termasuk standar baru untuk nektarin. Usulan Amandemen Kompendium Tingkat 

Kanada: Volume 2 - Buah atau Sayuran Segar meliputi: perubahan persyaratan 

ukuran klarifikasi terminologi untuk cacat dan toleransi dan pengenalan standar baru 

untuk nektarin.

https://inspection.canada.ca/english/reg/jredirect2.shtml?sfcrrsac

30 Canada - Proposed Amendment to 

the Canadian Grade Compendium: 

Volume 2 - Fresh Fruit or 

Vegetables. - Standard for apples (9 

and 11 pages  available in English 

and French)  - Standard for apricots 

(3 pages  available in English and 

French)  - Standard for asparagus (2 

pages  available in English and 

French)  - Standard for grapes (2 

pages  available in English and 

French)  - Standard for peaches (2 

pages  available in English and 

French)  - Standard for pears (5 

pages  available in English and 

French)  - Standard for plums and 

prunes (4 and 3 pages  available in 

English and French)  and - Standard 

for nectarines (2 pages  available in 

English and French) 

G/TBT/N/CAN/657/Add.1

https://inspection.canada.ca/english/reg/jredirect2.shtml?sfcrrsac
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1 Chinese Taipei - Amendments to 

the legal inspection requirements 

for air-cleaning appliances 

G/TBT/N/TPKM/463/Add.1

Notifikasi ini menginformasikan bahwa Inmetro mengeluarkan Ordonansi No. 69 16 Februari 2022 

yang mengkonsolidasikan regulasi teknis dan persyaratan mutu, penilaian kesesuaian untuk lampu 

LED dengan perangkat terintegrasi ke pangkalan. Tujuan pemantapan peraturan tersebut adalah 

untuk menghadiri Keputusan Nomor 10.139 tanggal 28 November 2020. Ordonansi Inmetro Nomor 

69 Tahun 2022 dicabut pada tanggal 3 Maret 2022:

 -       Inmetro Ordinance No. 389 tanggal 25 Agustus 2014 diterbitkan dalam Lembaran Negara Brasil 

27 Agustus 2014 bagian 1 halaman 119 yang sebelumnya diberitahukan sebagai 

G/TBT/N/BRA/561/Add.1

 -       Inmetro Ordinance No. 143 tertanggal 13 Maret 2015 diterbitkan dalam Lembaran Negara 

Brasil 17 Maret 2015 bagian 1 halaman 94 yang sebelumnya diberitahukan sebagai 

G/TBT/N/BRA/561/Add.2

 -       Inmetro Ordinance No. 144 tanggal 13 Maret 2015 diterbitkan dalam Lembaran Negara Brasil 

tanggal 17 Maret 2015 bagian 1 halaman 95 yang sebelumnya diberitahukan sebagai 

G/TBT/N/BRA/609/Add.1

-       Inmetro Ordinance No. 76 tanggal 24 Februari 2016 diterbitkan dalam Lembaran Negara Brasil 

tanggal 24 Februari 2016 bagian 1 halaman 68 yang sebelumnya diberitahukan sebagai 

G/TBT/N/BRA/609/Add.3

-       Inmetro Ordinance No. 221 tanggal 16 Mei 2016 diterbitkan dalam Lembaran Negara Brasil 

tanggal 17 Mei 2016 bagian 1 halaman 60 yang sebelumnya diberitahukan sebagai 

G/TBT/N/BRA/609/Add.4 dan

-       Inmetro Ordinance No. 167 tanggal 29 Maret 2018 diterbitkan dalam Lembaran Negara Brasil 4 

April 2018 bagian 1 halaman 114 yang sebelumnya diberitahukan sebagai G/TBT/N/BRA/609/Add.5

PORTARIA Nº 69, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022 - PORTARIA Nº 69, DE 16 DE FEVEREIRO DE 

2022 - DOU - Imprensa Nacional (in.gov.br)

31 Brazil - Consolidation of technical 

quality regulation and conformity 

assessment requirements for LED 

lamps with integrated device to the 

base. 

G/TBT/N/BRA/561/Add.3

Indonesia tidak mengekspor produk terkait Diodes, transistors 

and similar semiconductor devices; photosensitive 

semiconductor devices, . . . (HS Code 8541) ke Brazil
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1 Chinese Taipei - Amendments to 

the legal inspection requirements 

for air-cleaning appliances 

G/TBT/N/TPKM/463/Add.1

Wilayah Pabean Terpisah Taiwan, Penghu, Kinmen dan Matsu ingin memberitahukan 

bahwa Peraturan Terkait Klasifikasi Alat Kesehatan sesuai dengan notifikasi 

G/TBT/N/TPKM 432 tanggal 14 September 2020 telah diundangkan pada tanggal 26 

April 2021 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2021, tidak termasuk klasifikasi 

"A.3652," C.3372" dan "C.3970" dari Lampiran yang akan datang berlaku mulai 1 Juli 

2022

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TPKM/final_measure/22_1912_00_e.pdf

Amandemen ketiga Standar Wajib SI 5433 bagian 3. Amandemen yang diusulkan ini 

mengadopsi ISO 15875-3:2003/Amd.1:2020-12

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/ISR/22_1890_00_x.pdf

32 Chinese Taipei - Regulations 

Governing the Classification of 

Medical Devices 

G/TBT/N/TPKM/432/Add.1

33 Israel - SI 5433 Part 3 - Plastics 

piping systems for hot and cold 

water installations inside buildings - 

Crosslinked polyethylene (PE-X): 

Fittings 

G/TBT/N/ISR/1247

Tidak terdapat nilai perdagangan ke Israel pada HS Code 

391721 Rigid tubes, pipes and hoses, of polymers of ethylene 

dan HS Code 741220 "Copper alloy tube or pipe fittings ""e.g., 

couplings, elbows, sleeves"""
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1 Chinese Taipei - Amendments to 

the legal inspection requirements 

for air-cleaning appliances 

G/TBT/N/TPKM/463/Add.1

Pada 25 Januari 2022, Departemen Energi AS (DoE) menerbitkan di Federal Register 

mengenai prosedur tes dan standar konservasi energi produk konsumen pembersih 

udara. Pada 10 Februari 2022, DoE menerima permintaan untuk perpanjangan masa 

pemberian komentar selama 45 hari dari periode yang tersedia. DoE telah mengkaji 

permintaan ini dan membuka kembali periode pemberian komentar hingga 10 April 

2022.

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-03-01/pdf/2022-04188.pdf

Departemen Energi AS ("DOE") mengusulkan untuk mengubah prosedur pengujian 

tungku udara hangat komersial ("CWAF") untuk menggabungkan versi terbaru dari 

standar industri yang saat ini digunakan sebagai referensi. DOE juga mengusulkan 

untuk membuat metrik baru, Efisiensi Termal Dua ("TE2"), dan prosedur uji yang 

sesuai. Penggunaan prosedur pengujian yang baru diusulkan akan menjadi wajib saat 

kepatuhan dengan standar konservasi energi yang diubah berdasarkan TE2 

diperlukan, maka DoE harus mengadopsi standar tersebut. DoE juga mengusulkan 

spesifikasi tambahan untuk CWAF dengan beberapa sungkup ventilasi atau sungkup 

ventilasi berdiameter kecil. DoE sedang mencari komentar dari pihak yang 

berkepentingan atas proposal tersebut.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_1847_00_e.pdf

34 USA - Energy Conservation 

Program: Test Procedure and 

Energy Conservation Standards for 

Consumer Products  Consumer Air 

Cleaners 

G/TBT/N/USA/1827/Add.1

35 USA - Energy Conservation 

Program: Test Procedure for 

Commercial Warm Air Furnaces 

G/TBT/N/USA/1840

Tidak terdapat nilai perdagangan ke Amerika Serikat pada HS 

Code 8416 Furnace burners for liquid feel
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1 Chinese Taipei - Amendments to 

the legal inspection requirements 

for air-cleaning appliances 

G/TBT/N/TPKM/463/Add.1

Standar Wajib yang ada, SI 799, terkait antena sistem penerima, harus dinyatakan 

sukarela. Standar tersebut berkaitan dengan proses pemasangan sistem antena dan 

pengujian kinerja setelah instalasi. Prosedur ini dibuat oleh profesional yang 

bagaimanapun menggunakan persyaratan standar sebagai pedoman. Deklarasi 

tersebut bertujuan untuk menghilangkan hambatan perdagangan yang tidak perlu 

dan menurunkan hambatan perdagangan

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/ISR/22_1852_00_x.pdf

Institut Nasional Metrologi, Kualitas dan Teknologi – Inmetro, mengeluarkan 

Ordonansi No. 60, 17 Februari 2022 yang mengkonsolidasikan regulasi kualitas teknis 

dan penilaian kesesuaian persyaratan lift platform kendaraan untuk kendaraan 

dengan karakteristik perkotaan. Tujuan pemantapan peraturan tersebut adalah 

untuk menghadiri Keputusan No. 10.139 tanggal 28 November 2020. Ordonansi 

Inmetro No. 60/2022 dicabut pada tanggal 3 Maret 2022

http://sistema-sil.inmetro.gov.br/rtac/RTAC002920.pdf

Institut Nasional Metrologi, Kualitas dan Teknologi – Inmetro, mengeluarkan 

Ordonansi No. 62, 17 Februari 2022 yang mengkonsolidasikan regulasi kualitas teknis 

dan penilaian kesesuaian persyaratan luminer untuk penerangan jalan umum.

Tujuan pemantapan peraturan tersebut adalah untuk menghadiri Keputusan No. 

10.139 tanggal 28 November 2020. Inmetro Ordonansi No. 62/2022 dicabut pada 

tanggal 3 Maret 2022

http://sistema-sil.inmetro.gov.br/rtac/RTAC002921.pdf

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

37 Brazil - Consolidation of technical 

quality regulation and conformity 

assessment requirements of vehicle 

platform lifts for vehicles with 

urban characteristics. 

G/TBT/N/BRA/488/Add.2

Tidak terdapat nilai perdagangan ke Brazil pada HS Code 8428 

Lifting, handling, loading or unloading machinery, e.g. lifts, 

escalators, conveyors, teleferics

38 Brazil - Consolidation of technical 

quality regulation and conformity 

assessment requirements for 

luminaires for road public lighting 

G/TBT/N/BRA/562/Add.5

Tidak terdapat nilai perdagangan ke Brazil pada HS Code 

940540 Electric lamps and lighting fittings, n.e.s.

36 Israel - SI 799 - Common antenna 

receiving systems  individual 

antenna receiving systems and 

amateur radio vertical antenna 

mast 

G/TBT/N/ISR/1243

Tidak terdapat nilai perdagangan ke Israel pada HS Code 

852910 Aerials and aerial reflectors of all kinds; parts suitable 

for use therewith, n.e.s.


